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ఈ 7cmWe- ల౭ / రపి ara 

ఆంధ్ర విశ్యకళాపరిషత్తునుండి ప్, హెచ్.డి. పటొపొందిన 

పరిపోధనా గం ౦ధం౦ 
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డా. వడాల రామకృష్ణా రెడ్డి ఎం.ఏ. పి.హెచ్.డి. 
ఐఏ (63 

మున్చిపల్ కమీషనరు, పెద్దాపురం. 
షు 

క్ర 

పర్యవేక్షకులు 

జాతీయాచార్య డా. యస్వీ, జోగారావుగారు 
ఎంఏ, పి, హెచ్,డి; గౌరవ డి, లిట్ (ఆంధ్రా & అమెరికా) 



బొ ముడిిణ వ 1001 

పరితులు : 1000 

| (Chile 2౦|| 6౮౫ 

ఎల ౨ రు. 100-00 

వలయు వారు ; 

డా. పడాల రామక్కష్టారెడ్డి 
కొంకుదారు. (వయా పందలపొక పశ 945. 

తూ॥ గో॥ జల్లా. బ్ 

ఫోస్ : క్శిక. రాయవరం, 

తెలుగు యూనివర్చిటీవారి అర్థిక సహకారముతో 

ము ది) ంచబడినది, 



పంవుంఖుల అభిపాంయరా లం 

బహుకళా సురభిళ భావుక పట్టభదు9డు 

వడాల రాముకృష్ణారెడ్ధి 

శ్రే రామకృష్ణారెడ్డి బహుకసోసురభిశహృదయుడై న భావుక పట్ట 

భద్రుడు. వృద్తిలా వరము నాగరీకుడేగాని పవృ క్తిలో వట్టి జానుతెనుగు 
జాతి జానపదుడు. వివిధవిషయాల్లో చొరవగా ప్రవేశిస్తాడు. పా9విజ్యం 
సంపాదిస్తాడు. అవగాహన చేసుకుంటాడు. అనుభవం మూటగట్టుకుం 

టాడు. ఆలోచించి పలుకుతాడు, పలికిన పలుకున అలో చింపచేస్తాడు, 
రెడ్డిగారిగ9ంధంలో యించుమించు మన సర్వ జానపద కళారూపాల గు 

రించీ సంగీహ పరామర్శవుంది. అతని పూనికలో ఒకఏకాగ౦తవుంది. అవ 
గాహనలో సమగఏతవుంది. సకలజానపదసరస్వతి సర్వా 6గీణ పరిష్వం 

గంగా ఒక పరిశోధననిబంధాన్ని వెలయింప సమక వ్రేవారికి మార్గదర్శ 
కంకాగల లక్షణాల గ౦ంధమని ఘంటాపధంగా చెప్పగలను, పలికిన 
పలుకల్లా రంగస్థల ప9వెశం చేసిన పాత్రధారి పలుకులావుండిగాని వట్టీ 
నేపధ్య పివచనంలాగునా, ఆక శభాషితంమల్లేనూ-లేదు. అప్పుడప్పుడు 

రెడ్డిగారు చెణుకులు విసురుతాడు, అ బ్బ! అవి ఒక్కాక్కప్పుడఢ్లు వట్ట 

చెణుకులు కావు. గబ్దీచురకల్లాఊంటాయి. చూడ్డానికి సు౭ద్మముఖార 
విందుడేగాని అతని విమర్శ నాదృకృధంమాత$90 మొగ మూటంలేనిది, 
రచనకూడా సుగమార్షపచనంగానూ, చమత్కారచరణం గానూ ఉంటు6ది, 

మనసార ఇతనికి నా ఆశీస్పహళ్ళ తాభినందనచందనతాంబూలాలు అం 

దిస్తున్నాను. 

- జాతీయాచార్య, శ్రాయంస్. వి జోగారావు. 
ఎం. ఏంపిహెచ్డి, డి. లిట్ (Hon) ఆంధా), అమెరికా 

అంధాయూనివర్సి టీ, 

జానపద కళలకు “ఎన్సైక్టో పిడియా” 
వడాల రామకృష్ణారెడ్డిగారి సిద్ధాంతగంధం  తెలుగుజానపదకళ 

లపై ఒక “ఎన్ ఫైక్లొపిడియా” అని చెప్పాలి, (విజ్ఞాన సర్వన్వము.) జాన 
పదుల కళలు _ వారి జీవితాలు - సంఘం _ ఆచారాలు _ పండగలు - 
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దులు _ వృత్తులు విశ్వాసాలు _ దేవతలు _ ఆటలు ఇలా ఎన్నో 

షయాలప్రై మంచి పరిశోధన గావించబడిన గంధం. దినిలో శిల్పం 

రజ) రిజనల, సంగతం, నాట్యం, కవిత్వం మొదలగు లవితకళలు కూడా 

యద్భక్పధంతో పెరిశలనబెసి చెప్పారు. 

తెలుగు సంస్కృతికి ప్రత్యేకించి తెలుగు జోనపదకళలకు ఈ 

విధంగా వీరు చేసిన మహ శ్రరమెన సేవ బహుధా పిశంసనియం. 

గరింధం పాషరంభంనుంచి అంతెంవరకూ ఆసక్తికరంగా నడిపించిన రచనా 

హైశ లము న్స్పలదెహంగా అభిన కండిలచదగింద్, అట్లాంటి ఉత్రమవరి 

శోఢనచేసి 

ay లై క్ fh 
వ కో 

ర 

డీ రడ్జగార్సి అవశ్యం మెచ్చి తీరాల. 

_ డా. పి, వేజంగోపాలరావు, M- 4+ Phd. 
రీజనల్ డే ౨క్టర్. ఆమెరికస్ ఇనిస్టిటూూట్ 

అఫ్ ఇండి యక్ స్టడీస్, మదాగిసు. 
[9 

రెడ్డిగారిగంంధం జానపద కళలకు బహుమానం 
ఈగింధంలోని శివ భాగంలో జానపదకళలు, ఆచారాలు, అలవాట్లు 

విద్య, వైద్యం వగైరా ఎన్నో విషయాలు చక్కగాచెప్పేరు, వ్యాధుల 

నివారణకు పకృ తిసిద్దమైన వస్తువులతో నేటిప్వె వైద్యం ఎలాచేస్తారో 

చక్కగా సేకరించి చెప్పేరు. నిజంగా ఇది అభినందించదగినంత గొప్పగా 
వుంది. ఆరవచఛాష్ట ర్లో జానవదకళలతోపాటు లలితకళలను పోల్ఫి 

చూపించి రచయిత ఇదపక్షాలపై We: ఆధిక్యతను, అధికారాన్ని, 

శ్ర శ్రీని నిరూపించుకున్నారు. బవ ఛాష్టర్లో జానపదుల అలవాట్లు, 
ఆచారాలు వగైరాలు సవిమర్శ తో పరామర్శించి “ఇవన్నీ వారిని సుఖ 
వంతులుగానూ, శాంకివంతుటుగానూ చేయడానికి ఏరా ర్పాటు చేసీ నవే అనే 
రచయితమాట అక్షరసత్యం. ఈ గ్రంధం చాలా సరళనుందరంగా 
వొాయబడింది. ఇంత సమాచారం సేకరించిన రచయితకృషి అద్భుతతి 
ఇంత పెద్దవిషయాన్ని చేబట్టి ఛే వేధించడం రచయిత పట్టుదలకు ఆస క్తికి 

నిదర్శనం. ఇది జానపద కళారంగానికి ఒక గొప్ప బహు మానదునే 
చెప్పాలి, జక్కజానపద కళారంగానికికోదు తెలుగు సాహితీసోంస్క్టతీ 
మతక్సిమెడలో చేరిన మరోనుంచి మణీహారం, 

- ప్రాఫిపర్, డ్రా షేక్ మస్తాన్ M. A. Phd. 
ఆలిఘర్ యూనివర్శిటీ. 



ఆధినందారనె3న గృంధం రావంక్యష్ణారెడ్డి థిసిస్ 

పడాల రామకృష్ణా రెడ్డిగారు ఆచార్య ౮ య్ వి. జోగారావుగారి 

వంటి బహుముఖ పరిజ్ఞాధురీణ: ల పర్యవేక్షణలో సాగించిన ఈ పరిశోధన 

చరిత్రల" " నిల్చి పోతుంది. ఈ సిద్దాంతగంలధంలోని ఈ కింది అంశాలు 

ప౦స్తుతించదగీన వి గా పేర్కొనాలి, 

యౌ 

© 

ఎన్నుకొన్న విషయం వండితులక్కు సాధారణ పొఠకులకు ఉత్సు 

కతనుు అభిరుచిని కలిగిన లది, అంశాలన్నీ అంద6కీ అండికలో ఉండి 

మనసును లంజ పంపచేస్తునా న్నాయి. ఎన్నుకున్న విషయాన్ని విభజింశన 

తీత ఎంతో బాగుండి. విషయవిశ్తే షణ పిశంసనియం. “జానపదుల 

నిసర్గ వి జ్ఞా ననిధి” ఆనే అభా యంతో చర్చి చిన వివిధఅ6శాలు, విజ్ఞాన 

దాయకలగా విషయవివరణాత్మకంగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా. 8,9, LO 

అధ్యాయాలు అభిరుచిని పి పెస్తున్నాయి, విషయ సేకరణలో శవము, 

దీక్ష, కన్పిస్తున్నాయి... విషయానికి తగిన సులభ సుందరమైన భాషలో. 
వాయటం. జరిగింది, “వదలు పెట్టిండొలగా యతు చివరివరకు విడివి. 

పెట్టకుండా ఎంతో ఊత్ఫుకతతో చ చదివిస్తున్న ఉత్తమమైన పరిశోధన. 
గంధం. రచయితకు నా అభినందనలు, 

రా ప్రొఫెసర్ శావుద్దూరిసుబ్సారెడ్డి M. A. 216 
థ్రీ వెంకటేశ్వరా యూనివర్సిటీ _ తిరుపతి. 

ఆలో చనకు AUN కఠిగంచే వ వ్యక్తి 

ఎక్కా రెడ్డి 

నాటకకర్తగా, అనేక జానపద కళారూపాల రచయితగా శ్రీ పడాల 
రామకృష్ణారెడ్డి సుప?శిద్ధుడు. రచనతోషాటు నటనలోకూడా సముచిత 
ప్యావీణ్యం ఉండడంవల్ల “ఆయననా టకాలు మరింతర కట్టాయి, ఆలో 
చనకు పేరణకలిగించేవ్య క్తి. తెలుగు జానపద కళారంగంలో ని అన్ని 
అంగాలగురించి (రంగాలగురించి, . అంశాలను గురంచి రప్రవ క్త తర మైన 
శ్రలిలో, వా9శారు. తెలుగువారికి తెలియని కొన్ని జ జానవదకళలిగురించి 
అటిపాటలగురించి వీరు వ్రాసినగ్రంధం యీ రంగంలో ఎత్తిన. మరో 
మణిదీపం, 
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వొడి నా మాటెనా పకిభావంతంగావలికే రామకృల్ణా రెడ్డికి నా 

అభినందనలు, 

_ జ్ఞానపీఠఅవార్డు గ్రహీత, పద్మభూషణ, పద్మశ్రీ, ఆచార్య 

డా. సి, నారాయణరెడ్డి 
వైస్ ఛాన్సలర్, తెలుగు యూనివర్సిటీ, 

ఆభినం ద్యులు రామకృష్ణారెడ్డి 

తెలుగువారి జానపదకళలు, వేడుకలు సంబరాలు, ఆటలు, 

పాటలు మాటలు మొదలైన వాటిగురించి మీరు చాలాసమాచారం 
సేకరించారు. ఇన్ని టిగురించి ఇంతవరకూ ఎవ్వరూ ఒక్కచోట సంగ 
హించలేదు. మీ కృషి వీశంశాపాతము. మీరభినంద్యులు, నాగరికత 
పెరిగినకొలదీ యీ కళలు మరుగుకుపోతాయి. దీపముండగానే యిల్లు 

చక్కదిద్దుకోవాలి, కొన ఊపిరితోనున్న యీ కళలగురించి భావితరాల 
వారికి తెలియటానికైనా మీ పుస్తకం బాగా ఉపకరిస్తుంది. ఇది గొప్ప 

సిద్ధాంతగ9ంధం, 

ఒకవైపు ఉద్యోగధర్మం నిర్వహిస మౌళకమైన రచనలుచేస్తూ 
తీరికచూసుకొని జానపద కళారూపాలగురించి వరశోధనాత్మక గంధం 
అందించినందుకు మిమ్ము అభినందిస్తున్నా ను. 

- పాఫెసర్, డ్రా బిరుదు రావురాజు 
ఎం. ఏ, పి, హెచ్డి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటి. 

పండిత పామర జనరంజకం | 

రామకృష్థారెడ్డిరచన 
బాధ్యతగల ఊదో గం నిర్వహిస్తూ ఇటువంటి పరిశోధనాత్మక 

గృంధం వా్రాయటమనేది సామాన్యమైన పనికాదు, - మీరు చెప్పిన చాలా 
విషయాలు ఆయా శళారంగాలలో నిరంతరం పరిశ9మచేస్తున్న వారికి 
కూడా సంపూర్ణంగా తెలియవేమోః 
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మీది ప9గాఢ మైన లోతైన సాంస్కృతిక దృష్టిగల రచన. అందు 

నా జానపదకళలను శాస్త్రీయస్థాయికె త్తి వాటికి పండితలో కంలో పొ9మా 

ణికత సాధించడానికి మీగ9ంధం ఎఠితె తెనాజపకరిస్తుంది. 

విషయంచెప్పేతీరు పండిత పామరులందరికీ హృదయంగమంగా 

ఉండుట మీరచనలోని మరాకవిశేషం. మీది ప్రతిభా పాండిత్య పరిశీల 

నలు ముప్పిరిగొన్న సాహిత్య వ్యాసంగం, మీకు నా హార్దిక శుభా 

కాంక్షలు, 

శా, ని. వియల్. నరసింహారావు 

ఎం. ఏ, పి, హెచ్. డి, 

డై రెక్టరు, ఆం, వ. పభుత్వ పాంచ్యలిఖిత గంధాలయం. 

హైదరాబాదు. 

శ్రీ రామకృష్ణారెడ్డిగారి పరిశీలనగ్సంధం అనర్హరత Ce 

శ్రీ రెడ్డిగారు జ వానపద కళలగూర్చి, వాని స్వరూప స్వభావాల 

గూర్చి, వాని క ాన్టతినిగూర్చి పకిశోధనాత్మకంగా తేటకెల్లంగా యీ 

గృంధంలో ప్రకటించారు. = తెలుగునాటక వికాసం గురించి పౌరాణిక 

నాటకాల దుర్గతి, దుస్థితి గురించి నిరూపించి తమ బాధను వ్యక్తం 

చేశారు. అంకేగాక వివిధ శీర్షికలలో వారు వివరించిన అంశాలు అద్భు 

తాలు, సహజదర్చ ణాలు, 

థ్రీ రెడ్డిగారి పరికశోధనాసమగ9తకు, విషయవివేచనకు యీ 

9ంధం అనర్హరత్నం అనడంలో సందేహంలేదు ఇట్టీ రచనలు మరిం 

తగా యీ రచయితలేఖినిద్వారా వెలువడాలని ఆశించడంలో అత్యాసలేదు. 

- పొఫెసర్, డ్రా యం, ఆర్. అప్పారావు నూజివీడు 
అధ్యక్షులు ఆంధ9నాటక కళాపరిషత్ 
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సరగ్యతీవుతు డు రామర్భృజ్ఞారెడ్డి 

మీ కలంనుండి వెలువడిన పతి అక్షరం, మోనోటినుంచి వచ్చిన 

ఫితి ఉపన్యాసం ఒక కృమపృకారం రూపుదాల్చి శోొతలనాకట్టుకుం 

టాయి, ఇది అందరికీ లభ్యమయేదికాదు, మీరు సరస్వతీ కటాక్షం 

షాందిన మహనీయులు. మీ హృదయం కళాహృదయం. ఆసలు మీ 
రూపమే కళాస్వరూవం. మీఓర్చు, మాటలకూప్ప మరొకరికుండ వేమో 
అనిపిస్తుంది, అగ్ని కళలూ మీలో యిమిడివోయాయి. మీ తంబుర 

కధ విని ముగ్గుడనయ్యాను. సర్వ సమర్థులు మీరని ఆకధ బుజువు 

చేసింది, అంత రక్రిని ఆసక్తిని కలిగించిన కధాగానం నా నలె 

సంవత్సరాల అనుభవంలో తమది మాత్రమె, ప్రదర్శన్మ పాసణ్యలోమ్ 

ముంది. రచనలో రంజకత్వంవుంది, ఈరెండూ సమపాళ్ళలో రంగ 

రించి పోసి సరస్వతీమాత మీలో తన రూవాన్ని చూసుకుంటుందని 

భావిస్తునా నుం 

| పనీ OA | / ల య £9 గా వావయ్య్యశా గు. 
క్ = 

విక్ట ర్ రెడికి -డాకరేట్ 
Ga (ఎ) 

టక్టరు వడాల రామకృష్ణారెడ్డి మహాశయులకు డాక్టరేటు రావడం 
అస్మదాదులకు ఆనందదాయకమైన విషయం, పదవిలో ఉంటూ, పలు 

సాంస్కృతిక కార్యకృమాల్లో పాల్గొంటూ సాహితీక్తే తంలో కృషివలునివలె 
లేఖినివట్టీ సాహితీసొరభాన్ని సృష్టించడమేగాక పజల ఆదరాభిమానాల 
పాత్ఫుడై న ఉఊ త్రమనబుడు రామకృష్ణా రెడ్డి ధన్యజీవి. అధికారంలో 

ఉండి డాక్టరేటు పొందినవారు మనజిల్లాలో వీరే పీధములని నా భావన. 



కరజైతలు: 

1972లో ఎం, వీ, పొసైనా నాలో విద్యాతృష్ట తీరలేదు, కాని 
ఉద్యోగం వదలుకోలేను, ప్ హెచ్. డి, వీయివేటుగా చేద్దామనేది నా 
తపన, మునిసివల్ కమీషనరు ఉద్యోగంలో యిది సాధ్యవడేదికాద 
న్నారు అందరూ. రాజమండి9ళో ఒకమీటింగులో ఒకసారి ప్రొఫెసరు 
యస్వీ, జోగారావుగారితో యీ ప్రస్తావనశేగా తప్పక యూనివర్శిటీకి 
అప్షయివేయండి, ఈ సబ్బక్టుకు మీరు ఫిట్ కేండిడేటు అన్నారు. అలాగే 
ఆ౦ధా9యూనివర్విజీ ఎగ్జంప్లన్ యిచ్చింది, కాని నేనున్నది నూజివీడు. 
అంతదూరంనుండి దీన్ని నె “సోగించడం అసాధ్యం, నాకోరిక తెఅపగానే 
ప౦భుత్వం దయత నన్ను భమ కమీషనరుగా టాగిన్స్ ఫర్ చేసింది. శ్లీమీ 
మంచి ప వాతావరణం. ఇక్కడకి వవ్చే సానండి అని చెప్పగానే పా9ఫెసర్ 
జోగారావుగారు ఎంతో ఆనందించి తనదగ్గర అవకాశంకల్పించి ఆరు 
మాసాలలో పీ పి, హెచ్డి. పూ ర్రిచేయించీ, సంవత్సరం తిరక్కుండానే 
పి, హెచ్డి. కి యీధ్ సెస్ సమర్చించెటట్టు చేశారు. హరిచ్చిన ఉత్సా 

హం, ప్రోత్సాహం యీ పరిశోధనలో నేనుపడ్డ. కషా హాన్ని మరపించేది. 
ఆయన ఉత్తమ గురువు, నన్ను శిష్యుడు గాగాక “సి హితుడిగా అభి 
మానించారు. వారికి నా నమస్కృృతులు, 

ఈ ధిసెస్ని మెచ్చి నాకు డాక్టరేట్ వట్టా యివ్వడానికి సిఫార్సు 
చేసిన ఆంధా9యూ న్వర్చి టీ తెలుగు డిపార్టుమెంటు అధ్యాపకులకూ యీ 

గీంధంపై నాకు డాక్టరేట్ యివ్వమని అమూలా (భిపాయం అందించిన 
యితర యూనివర్సిటీల ఎడ్డుడి శేటర్ను కూ నా వందనాలు, 

ఈ పరశోధన ప్రజలకు సం బంధించినదికావడంవల్ల యీ పేరుమీద 
ఎందరో వృద్ధ కళాకారులను, అజ్ఞాఠమేధావులను కల్రి సేభాగ్యం కలిగింది. 
ఇది నాకు ఎనలేని శశిని, అస ని అన్ని కళలపట్ల అవగాహనని. పెం 
పొందించి ప్రజలు ప్రీతితో “సకల కళాసాగర”, “లలితకళా భిజ్ఞ శేఖర”, 
“జానవదకళావ0)పూర్ణ వండి బిరుదులిచ్చి గౌరవించేటట్టు “చేసింది. 
ఆ మేధావులకి, ఆ కళాకారులకి, ఆ అభిమానులకి నేనె ంతో బుణపడి 

వున్నాను. వారికి నా అభివాదములు _ 

పు స్తకప9చురణకు ఆర్థికసహాయమందించిన తెలుగు యూనివర్సిటీ 
వారికి నా కృతజ్ఞతలు, 

భవదడీ యు డు 

ణా, పడాల రాముకుషారెడి ఎం, ఏ, పి. హెచ్.డి. 
అత “డ్డ ళ్ 
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* ఆమా తెలుగు తక్లికీ మల్లె పూదండ 
మా కన్న తల్లికీ ౩ నుంగళారతులు 

గలగలా గోదారి కదలి పోతుంటేను 

బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను 

బంగాద పంటలే పండుతాయీా 
మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయీ.. 

గోదావరి, కృష్ణా, తుంగభ దా9నదుల పావన జలాలతో సనీతమౌతున్న 

తెలుగునేల ఒకనాడు వెలనాడు, వేంగినాడు, సప్పి నాడు, ములికినాడు , వల్నాడు 

పొకనాడు, పొ త్రపినాడు, కమ్మనాడు మొదలగు నాడులుగా విభజింపబడింది. 

స్వాతం |[తావతరణనాటికి అది వేర్వేరు ప9భుత్వాల [₹0ద ఆం(ధ్రా, తెలంగాణా, 

అని రెండుగా విభజింపబడివుంది, [బటిషువారి మూసలో చరితలికారులు సర్కా 

రులు, రాయలసీమ, తెలంగాణా అని మూడు ప్రాంతాలుగా విభజించి పరామ 

ర్మించారు, సాహిత్యకారులు తమ కావ్యాలలో రాయలసీమ, పలనాటిసీమ్క వెల 

నాటిసీమ, నెల్లూ రుసీము గుంటూరుసీమ, దివిసీమ, కోనసీమ, కళింగసీమ 

వగైరా పేర్లతో. ఆయా పాగింతాలను పేర్కొనడంతో ఫీకుల పేరుతో మరొక 

(పాంకీయ. విభజన కనిపిసోంది. ఇంతకీ ఎవరు ఎలావిభ జనచేసినా మొత్తంగా 

“ తెలుగు జాతి మనది 

నిండుగ వెలుగు జాతి మనది 

తెలంగాణా నాది ' 

రాయలసీమ నాది 

నెల్లూరు నాద్ 

సర్మారు నాది 

అన్నీ కలిసిన తెలుగునాడు 
నునదే మనదే మనదే.” 

అన్న సి.నా.రె, గీతం యీ జాతికి వేదం, 

అంతా తెలుగుసీము అనేది యీ పూలదండలో దాగున్న దారం, 

* శంకరంబాడి 'సుందరాచార్యులు 



4 
తో లో CIN Mn మ్ = 

అమురధానుంలా శాభిల్లై *రాజను హాండ్ క 

న we a ' ఫో స Ca On అమ * జ శ్ ఇ ఇ జి జో అలు 

అప ఆర? 2 వం న గోడా ఇ ము ౯ జను ట్ సునంద ఇ పండించే ధాన్య 

* Inthe Map South Asia inthe Age of Ghaznavids, 
Cahamanas. Later Chalukyas and Cholas-C. 975 - 1200 (Page 
32 plate IV -2) Rajahmundry, the present name is identified 
as ‘Rajamahendri, 

The Map South Asia in the time of Khalgis and Tuglags, 
6. 1290-1390 is showing Rajahmundry as Rajamahendri Page 
38 plate V 2. 
In the Map South India C, 1390-1485 Rajahmundry is app ar- 
ing as Rajimahendri (page 38 plate V - 3 CC) 

In tie Map South India C. 1485 - 1605, also following the 
suit stating Rajahmundry as Rajamahendri (Page 40 plate V ; 

CC). ' 
Inthe Map Religious and Cultural sites C. 1200 - 1525, 

Rajamahendri, in the place of Rajahmundry, is pointed and 
underlined showing its due imrortance Page 41. plate V-5 {A) 

Th* Map Northern South Asia during the Reign of 
Akbar 1556-165 is also bearing the evidence of Ra jamahendri 
(Page 44 plate VIA 1 CC) 

Inthe Map South Asia during the reigns of Jahangir, 
Shajahanand Aurangaj:b 1605-1707 Rajahmundry could be 
seen as Raja nah:rdri Page 46. plate VI A-3 (A) 
(A Hist:orical Atlks or South Asia edited by Joseph E. Sch- 
wartzberg and published bythe University of Chicago and 
London, 1978). 

జెంగుళూరు నుండి రాజక:ం డి వ ల్వెటికెట్ల పె యీనాటికీ హింది, కన్నడ 
భాషలలో “రాజవహేంది!” అనే ఊంటుండ్. న 

మడాను ర్యాజియకులో ఉన్న కీ. శ. 1001 నాతి తా్యమశాసనంలో 
“రాజమహే6దపి అని (వాయబడింద్, 

hal 

1802 నుండి 1859 వరకు “రాజమహేందిి' కేంద9ంగా రాజమహేందిర” 
జిల్లా వుండేది, 

అనంతరకాలంలో ఆంగ్లభాషా సంపర్క ంతో ఉచ్చారణ సౌలభ్యంకోసం 
రాజమండి*గా మారి ఉంటుంది, 



నాసికాతిషయంబకం దగ్గర పుట్టిన గోదావరి ఉరనళ్ళు పరవళ్య్ళతో 
జ 

కొండలూ, పర తాలూ లోయలలో సే? గజ విహో రం చేస్తూ, నుంజిర్హా మానేరు, 
పాణహిత, ఇం|్యదావక్కి శబరి వంటి జెరికతెల జత కూడి జలకాలాడుతూ జల 
శా సాతారా, సెలయేళ్ళ్యూ, నదీనదాలను దాటుకు డివందల మెళ్ళు సుదూర 

కొరికిసూ అంచెల రవళులతో చిందులు యానంచేసె నిత్య యవ్వనంతో నయగావాల 

సోయగం అంత ర్వ దెవద్ద జక 
0 

పరవశంతో సాగర [సి మున్ = యా 

ఏసోజార మధుర మంజుల సుందర దృశ్యం. ప్రజా శిల్చి కాటన్దొర కీ9.శ.[852 

© 

సే గది 
అశని 

జ్ 
©, 

iwc 

“ంతంలో ధవశేశ్వరుని సన్నిధిలో యీ నదీముతల్లికి ఆనకట్టకట్టి, ఆయకట్టలేర్చ 

ర్ట 

కి రి గోదావరి ౩ వదివా హక. వాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చెకాడు, ఆ స్వర్ణ భూమియే 

చేతి తూరు ర్పు పశి శ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు. ఈ ఉభయ గోదావఎ జిల్లాలను గోదా 
వ సీమగా పరిగణిస్తూ యూ వ. కోధన య [పాంతానికి పఠిమితం చేయడం 

జరెగింది, 

దిళో కొండలకో, కోనలకతో, రాళ్ళతో, రప్ప లతో కీకారణ్యం లావుండే 
యీపిదేశం 'ధవశేశ్వర వారధితో దేశానికి గొప్ప ధానా శ్రగారమయ్యింది. 

ఇక్కడ గోదావరి గౌ తమి, వశిష్ట, వై వెనతెయ, తుల్య, ఆతే9య, భరదా జ, కౌశికి 

అవే ఏఘమపాయలుగా విడి సప్రసాగరంగా పిలువబడుతూ ఇరుజిల్లాలను చుట్టును: ట్టి 

పంట కళువూ, నీటి కరువూ లేకుంతా బంగారు సీమ చేసి అన్న పూర్ణలా అందర్నీ 

ఏదుకుంటోంది. (కోవమొగు అడి వేరే సంగతనుకోండి; అయినా అది తల్లికొవమే 

వేషంలో, భాషలో యిక్కడి పజల పీరు సామ్య మైనది, ప9సన్న మైనది. 

ఇక్కడి ప్రకృతి సహజ సాందర్యసుగుణాలరా+ి. కళింగసీమలో “ఎల్లిపొచ్చు ండు” 
అంటే తెలంగాణాలో “వొచ్చి ౦డు” అంటే, యిక్కడ “వచ్చాడు” అని వాడుక. 
అయినా 

“వచ్చి ండన్నా వచ్చాడన్నా 

వరాల తెలుగు జకటేనన్నా” 

ప౦జలో విచార సాధనాలై న సినిమాలూ, పతింకలూ గోదావరిసీమ భాషనే వాడు 
తున్నారు, గనుక యిదే పామాణిక. భాష అనడం సరికాదుగాన్సిసర్వు లక్షూ అర్ధ 
మయ్యే నుడికారం యిందులో ఉందని ఒప్పుకోక తప్పదు, శ్రీకాకుళం శుంచీ 
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రావుపేటవరకు వ వచిన మూటకుని దగ్గ గర ఒక్కుసా వారిగా మారిపోతుండి. రవిక. 
రేని చీరకట్టు, పథాన పెడ్డ బొట్టు, వెవికి పోగులు, ముక్య కాడవిడిచ రవిక తొడు, 

స్ చీరి ఫింగార గారించుకొని చిన్న బొట్టుతో చెవికి కమలాలు, ముక్కుపుడకలు ధరించి / 
నరడార్టు స్వ్నాఅలవో పోవహించే గోదావరి మాతలా నిర్మలంగా సాగిపోతుంది 
టెహూరువవకూ.. ఏలూరు దాటిన దగ్గర నుంచి కృష్ణావాసుల పడికట్టు వేరు. 
పూటలో విసురు, వాడుక మాటల్లో భిన్న త్వం ఖచ్చితమైన వెవిధ్యాన్ని సు 
సాయి, గోదావరి జిల్లాల్లో ఊపృట్టి అనే ఆటను యిక్కడ చెక్పాట RD 

ఆపైన గుంటూరు వారిది కారంతీరు. ఇలా జిల్లా జిల్లాకు ఎంతోకొంత భిన్నత్వం 
'నిపేస్తుందిగాని ఉభయ గోడావరి జిల్లాలలో మాత్రం ఆటో" ) పాటల్లో + మాటల్లో, 
షః వేషంలో, భాషలో వీసమెత్తు తేగాకూడా కసీపించకండడం సేశిషం. ఏవో 

కొద్దిపాటి పట్టణాలు తప్ప యాహపిదేశమంతా వల్లెలమయవే:, ఈ పట్టణాలుకూడా. 
ఎక్కువభాగం పల్లె వాతావరణాస్నే పను టిం పజేస్తాయి. పస స్తుత “విషయమైన 
జానపదకళిలు క్రీ? డలు, వేడుకలు విజ్జానాత్మకములు, వినోదాత్మ కములు, ఆరోగ్య 
సంధాయక కలు సంధు శే౦యః కావల లు, ఒకనాడు మూడు పువ్వులూ, ఆరుకా' 

tk 

ఇ లే 

వముబుగా జనజీవనంలో అంతక్యాగంగా అల్లుకు కుపోయి జ్వాజ్వల్యమానంగా వెలు. 
గొందాయి. వీని విలువలు సమౌజంమీద ఎన్ని తరాలై నా తరగనివి చెరగనివి, 7 
అందుకే నేజి నాగరికులు వీనిని ఎంత? నః ఎెట్టుతున్నా ఏదోలాగ బయటికొస్తూ 
వారికి తెలియకుండానే వారిలో కూణా పఏదేశ్రి కూ తను పరప భానూ ప౦జ్ఞనూ అవి. 
ని రగా పక కుంటూగో ఉన్నాయి, దీనికి కారణం యావిజ్ఞానం సమా. 
జం మీదవేసుకున్న విగాథమైన పద, ఇది విడివడనిది, ముడివిడోనిది. 

‘J పో ర ft ౧ fs 

I TT 
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అనాం నటట పి భల నివి వని టవ నాటిన గాటన నల నట ఇచి టాటానా ను నిది నటట వానను చనల అవన TTT TP 

జానపదమునేడి జనపదశబజనితం. - * జనవదమనగా స ఘంటి 

త గా శ్ J ర్ధములు గాంమము, దేశము అని, ఇందు సాహి 
అద 
రో రీ (1 నుఅర్థ ౩౨ కాడ అయ్యింది, శామమం టె } 

ళో 

ర్ ల్లి జనులకు సంబంధించింది అని చెప్పుకోవచ్చు. ను. 
శ 

జానపదమనగా దేశము గామమూ, గా9మములనుండి పొందు 
పన్ను మొదలగు అర్థాలు కూడా ఊన్నాయి. అలాగే జానపదుడు అంటే 

మనుష్యుడు అనీ, జానపదులంటే పాటూ3వాండు?, మోటువారు అనీ 

నిఘంటువులో చెప్పబడ్డా వ్యవహారంలో జానపదులనగా ప ల్లెజనులనీ, 
జానపదనునగా పల్లెజనులకు సంబంధించిన విశేషం అనీ మా|తమే 
స్థిరపడింది, 

21 “జనపదము అనగా పల్లెటూరు. జనపదమున నివసించు జనులు 

జానపదులు” 

£141 “జానపద విజ్ఞానాన్ని ఇంగ్షిమలోని ఫోక్లోర్కు సమానార్ధ 
కముగా వాడుతున్నారు. ఈ ఫోక్లోర్ అనే పదాన్ని డబ్ల్యు.జె.ధాంన్ 
1046 లో రూపొందించాడు” 

41211 “జానపద విజ్ఞానానికి సంబంధించిన నిర్వచనము బూన్ 
వాండ్ ఇలా చెప్పాడు”, 

. *” Those materials in Culture that circulate tradi- 
tionally among members of any group in different 
versions whether in oral form or by means of customary 
example”. 

న 

ఖ్ శబ్దార్ధ చండి9క t 

£1 నాట్య కళ ఫిబివరి_మార్చి 1570. సంపాదకీయం. పుట2 
0౮101 ఆం ధుల జానపద విజ్ఞానము, డా॥ ఆర్,వి.ఎస్,సుందరం 

“పుట 2 

టఫ్ €& థ్ 
శీలత! డిటో 
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1 “కృత యజ్ఞశ్చ జెధాదీ ధో జానవద ముచిక” 

అని వ్యాసులవా పల జానపదులను యజ్ఞము చేసిన వారితోడను, పండితుల 

తోడను సమానముగా నొనర్శిరి,” 

ప? గెవినులకు సం? ుంధించిన జ్ఞాన సంపదయే జానపద విజ్ఞానం. 

దీనిని సూలంగా రెం ప రకాలుగా విభజించవచ్చు. 

1) జానపదుల నిసర్గ విజ్ఞాన నిధి, 
2) జానపదులకు విజ్ఞానదాయకమైన పెన్నిధి. 

క వరి వరి ర ఫి 

} తెలుగు జానవదగేయ సాహిత్యము. పవివేశిక పు. 1 
జా భి, రామరాజు, 





™ | య. జ w శ 
' , wy eye sash Cr ar 

fot stad | ee a " | ॥ , |. 7 sing 
BY Mgt Woe" . 0 |. 1 గ ow 1 గ ' | . న న గ Fa "i 

ణ్ i fy శ గి శల్య శ pie on on ' ౪ ఖో ౪ ( .. , జట wg oa hr /" ఖీ బీ Ton ee ' i ల్ . . ల స టో 
“1 HH . క. వ. hep ‘ + వట వటట, జం Gp" wets , | న... ( oa a Wee wiper 
wh dil Ww Vo 

r ' జ . ఖీ / a | , న 

. ry | oh a | ఖే wn Re me 5 + 1 | Er, 
row బైట ww hy " క య 

నా Ty Ww ny on su 
ల్ we " || 8h 

w Pes ere శ భే టక of add 
a i rs rf A CA SO ls 

ఖీ న. a 

i wy సీ 

ay tp, Tr 
hf iy py న్ ల. i A, A 

a, bi 7 క. ప 
ఖ్ క 

CM Hy ఇళ్ళను శ సట న. ee inn గ్, 
న్ న mpfr vn if ne i ' క్. (| 

i గ. 

' | 

క. య wD గా. 
ae 



7 

జానపదుల నిసర్గ విజ్ఞాన నిథి 

జానపదులయొక్క సహజ విజ్ఞాన నిధి పరంపరానుగత మైనది, 
శతాబ్దాల తరబడి వారసత్వడగా ఒకర పనుండి మరియొకరికి సంకభమిస్తూ పర9వపి స్తున్న సజీవ స%వంతి. ఇది వారి విద్య, వైద్యం, ఆహా రం, 
9 రం, వ్యవహారం మొదలైన రంగాలలో విశేషంగా" కనిపిస్తుంది. 

విద్య : 

వీరివి చాలవరకు వానాకాలం పావులు, ప ల్లెజనులు సేద్యం 
వృత్తి తిగా గల 6 ర తులు, చ్ తుకూలీలు. వీరికి సంవత్సరంలో వానాకాలం 
తీరిక. ఊడ్పులు పూర్త రయి మరల పంట కోతకొచ్చే వరకూ పనిపాటు 
లుండవు. ఇదే వర్ష బుతువు. ఈ సమయంలో వీధుల్లో అరుగులమీద 
పాఠశాలలు నిర్వ 'హీంచే పంతుళ్ళవద్ద ఓనమాలు" పా9రంభించి 
[(ఓ,న,మః౭, శివాయః౫ శతకాలూ, పద్యాలూ కంఠస్థం చేస్తూ 
పొలాల్లో స్వేచ్చగా గొంతెత్తి పాడుతూ శృతిలయలు తమంతతాముగా 
తమ్మువరించేటట్టు చేసుకుంటారు. సంగిత సాహిత్యాలు ఇలా వారి ర ర్త 
నాళాలలో ప9వేశిస్తాయి, పెద్ద బాలశిక్ష వీరి పారాయణ గంధం, భారత 
భాగవతాది పూరాజేకి హాసొలు వింటూ, వానిలోని నీతులను జీర్ణించు 
కుంటూ వానిని తను నిత్యజ్వితాల మీదికి అనువ ది రంప చేసుకొనే వారు. 
రాముడులాటి కొడుకు, సీతలాంటి కూతురు వారు మనసారా కోరుకొనేది, 
“యద్భావ్యం తద్భవతి” అన్నట్లుగా తల్లి కనుసన్నలలో మెలిగే 
కూతుళ్ళ, తండి? 'అదుపొజ్జలలో మెలగే కొడుకులూ వారిసంతానం,. 
వృత్తులలో తం|డి వృత్తే కొడుకు స్వికరించేవాడు, సర్వులకూ వృత్తి 
విద్యలు శిరోధార్యం. కర్షకునిబీడ్డలు కర్షకులేఅయి చెమటోడ్చి పనిచేసి 
ధాన్యరాసులు పండించి అన్న దాతలై అందరినీ ఆదుకొనేవారు, కమ్మరి, 
కుమ్మరి, కరణం కంసాలి, సాలె పురోహిత వృత్తులవారు తమ పిల్లలను 
తమ వృత్తుల కో నే ప౦9వీణులు గా, పిజ్ఞావంతులుగా తీర్చి దిదేవారు. 
“కులవిద్యకు సాటిరాదు గువ్వల చెనా = అనేది వారి నరనరాలలో 
నాటుకుపోయిన మాట, అందువల్ల వారికి నిరుద్యోగసమస్య అనేది లేదు, 
ఇది విద్యా విషయకంగా వారి విజ్ఞానసిరి. 



వైద్యం | 

* Folk medicine is the substance of all the tradi- 
tional view points on sickness and the healing methods 
applied against disease which exist among the people”, 

జానవదులవై ద్యం వారికి అనుభవం నేర్చిన విద్య, తమ పూర్వుల 
నుండి అందుకోబడిన నిధి. 

ఇంగ్లీషువై ద్యం రాకముందు పల్లెసేనుల్లో ఆయుర్వేద వైద్యం 

విసిద్దిగా సాగింది. దీనికి ఆద్యుడు “ధన్వంతరి”. “చరకసంహితి ప్రమాణ 
గ9ంధం, దీనిలో పేరెన్నికగన్న వై చై ద్యులకు మెడల్స్ యిచ్చి, బిరుదు 

లిచ్చి పల్లకీ లమీదకూడా ఊరేగించే వారు. ఆ రోజుల్లో రాజవై ద్యులుకూడా 

వీరే ఇప్పటికి కూడా అల్లో వకివైద్యానికి లొంగని: దిర్ష రోగాలకూ, 

వెండి వ్యాధులకూ ఇనే "శరణ్యం, తరువాత జర్మనీనుండి దిగుమకి 
కాబడిన హోమియో మె పై ద్యంకూడా బాగా ప9చారం పొందింది, 

© 

వీజికన్ని టికీముందు సమాజానికి గొప్ప సేవచేసింది జానపదుల 

అనుభవవై ద్యం, ఇది నాటువై వై ద్యమనీ, గచ్చాకు పుచ్చాకు వై వై ద్యమనీ 

కొట్టిపారెయ్యడానికి వీల్లేదు, నాడిచూసి రోగం నిర్ణయించే ప9కింయ 

జానపదుల సొత్తు. వీరు 'శేయిపట్టుకొని నాడిచూసి వాతం, పిత్తం, శ్లేష్మం 

వగై రాల హెచ్చు తగ్గులు గమనించి మందులిసారు. ఈ మందు కూడా 

అతిశ్రేలికగా లభ్యమయ్యే దే. చాలావరకు చిట్కావై ద్యమే, ఉదాహరణకి 

తీలుకుట్టింది అనుకోండి, వెంటనే చింతపిక్క అరగదీసి కుట్టిన చోట అంటి స్త 

టక్కున అతుక్కుపోతుంది. పది నిమిషాలలో ఆ విషా "న్నంతా పీల్చుకొని 

ఆ పిక్క ఊడిపోతుంది. దానితో బాధకూడా పోతుంది, దెబ్బతగిలి రక్తం 
కారుతుంటే దానిపై ముగ్గువేసి కిరసనాయిలు పోస్తారు. పెంటనే రకం 

కట్టడిపోతుంది. గుడ్డ కాల్చి ఆనుసి అంటిస్తారు _ దెబ్బ మాడిపోతుంది. 

శే ౭16 ఉ. రం and Richard Beifle, as quoted 
in Folklore Folk life 1972 P. 193, 194. 

(“అంధుల జానపద విజ్ఞానము” నుండి గ9హించబడినది) 



గజ్జికరుపులకు ఆజూుదం, సున్నం కలపి రాసారు, _ dz కోడి 

పోతుంది కురుపు మాదెనాతుంది.. చితుుకు పందుపిండాక్తు పసుపు, 

ఉప్పు కలిపి నూ: రా స్తారు - తపో కుండి. చిడువ్మా గ్జీ తగ్గడానికి 

సము[దస్నానం చేయిస్తారు _ అడికూడా ఒక మందు కంద లెక్కే, 
ఒంటిమీద పొక్కులకు మాచపతి9ఆకు సరురాస్తార్సు, తామరకు, చిక్కు 

డౌకు రుద్దినా, కొబ్బ పెంకు రల సుంతీ వచ్చే చమురు శాసినా తగ్గి 
వోతుందో అలా పై ద్యం గ్ర లిగ్గా చేసారు, సెగ్రడ్ధ లకు తెలగపిండి 

పెరుగులో నానబెట్టి కట్టుకట్టి పక్యానికీవచ్యా క చందగకాంత కౌట్టు ఆకును 
ఆముదంతో వేడిచేసి అంటిస్తారు. అడి కోసేసి చీమునంతటీనీ వోడ్చేసి 
మానిపోతుంది. త::ఖంమీద షెంటివులకు అల్ల ఇంరసం ఆరారా ఈ రాస్తారు 

తగ్గిపోతాయి. చిడుహడి కాయలకు ను నం, వాకలిసోడా కఠి పి అంటిస్తారు 
జీ 

£ 

లు రయ 

రాలిపోతాయి, సప్పకి, మాద ుప్పళ్యు, మి2యాలు, దాళ్ళ నచెక్క, 

చెంబపిక్కులు కలిపి అరగదీసి. ఆ గంధం పూస్తారు. మాదకు కాకినాడ 

దగ్గరగల పెద్దాడశో చీట్టుయిస్తారు. ఈ చీట్లు తీసుకున్న మనిషి రోగి 
దగ్గరకు కెళ్ళేవరకూ అల్బా చమానంకూడా చెయ్యకూడదు. అంతకరఠోర 

మెన నియమం. ఆ చీట్లు రోగిదగ్గర చింపుతారు. ఆమాద తగ్గిపోతుంది. 
అయితే చుట్ట పొగ వాసనవంటివి అయిదారు. రోజులవరకూ రోగిదగ్గరకు 

రానీయకూడదవే నియమం ఉంది, ఈచీట్లతోపాటు మందుకూడాయిస్తారు. 

అదికూడా వాడాలి, 

కవుకుదెబ్బలకు నంలగాకూ వాషన్నూ ఊడికించి కట్టుకడ తారు, 

నడుమునొప్పి * కోడ గుడ్డులో ని తల్ల? హ్న గుడ్డకి రాసి సెగను కాసె పట్టు 

వేస్తారు. ఇరుకు నొప్పికి ఖెణుకు కీ చింతపండు ఉడికించి ప 
వేసారు. వాతం నొప్పు అకు తెల్ల జిల్లేడుపా హొడుసారు. మద్ 

నడుంముక్ళ వండి పెడతారు, కీళ్ళ నొప్పులకి (65 "మెచిజం) ఉడక బెట్టిన 
క్రేబేజి ముక్కలు ముక్కలుగా తంగి రోష కాళ్ల క్ళకూ చేతులకూ మర్దనా 

చేస్తారు. కాళ్ళూ చేతులూ తిమ్మిర్షకు నీరుకొపాయ మెత్తగా నూరి మర్దనా 
చేస్తారు తగ్గిపోతాయి... కాళ్ళ "పగుళ్ళక ఆముదంలో పసుపు కలిపి 

వగుళ్ళలో 'రాస్త్రారు- కొంతమంది, నిమ్మకాయ తొక రుద్దుతారు, 

తలలో పేను కొరుకుడుకు ఎ ఎ రమందారపువ్వు రుద్దుతారు, చుంకు9కు 

మెంతులు నాన బెట్టి రుబ్బి. .ఆముద్ద తలకు మర్దనాచేసి 'తలంటు తారు 
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అంతే అది పోతుంది. తలనొప్పికి ఆముదం ఆకుగాన్, నిమ్మ. ఆకుగుండ 

కొట్టిగానీ తలపై కడతారు. నాసలుకు మంచిగంధంగాస్కీ మి: యాలు 

ఊడికిండిగానీ ప పట్టువేస్తారు-కొదీనా సవ్యు , టొరతికరూ రం కలిపి నుదుటికి 

డి వేడిని తగ్గంచేస్తుంది. తలనొప్పికి నక్సినిచంపి వాసన 

క 
చూపే కూడా పోతుందంటారు. కొంరి కణతలకురాసినా తలనొప్పి పోతుంది, 

అవ | 

పార్శాపునాప్పికి కుంటచుకాయ నురుగు కొద్దిగా వెళ్ళు జేసి ₹0డుముక్కు 
yaa 

లోనూ వేసారు. కొందరు ముషినిచెక్కగంధం 8 సార్లు తాగిస్తారు, 
గ అతాయ 

ఇ2విలో పోటులు రు|దజడాకు పసరు పిండుతారు. కొందరు నిమ్మ 

రసం గహాహిడుం పొంగించి చెవిళలా పోస్తారు. గాలిబిళ్ళలు వేస్తే అవి సాకు 

రుబ్బి ఆ పసరు కొబ్బరినూనెలో గాని, సున్న ౦లో గాని కలిపి వాటికి 

పూసారు. వేడిచేసి కళ్ళు మండుతుంటే చనుబాలు పండమంటా రు_లెదా 

నండివర్గనంపూలు కట్టు కట్టమంటారు, కండ్రకలకకు నువ్వుల నూనెగాని, 

సీరుల్లిపొయరనం గాని. కండ్లలో వేస్తారు. 5 కామెర్లకు నేెలజుసి6 ఆకుల్ని 

కాయలతో స ౫ నూరి ప సరుకీసి నుజ్జిగతో కలిపి పరగడుపున తా 9గిస్తారు, 

పచ చమందిచెప్పే వైద్యంకుంకుడుకాయ మూడుసార్లు పాలతో సానపై 
అరగదీసి .గ్లాసెడుపాలలో కలిపి రోజూ రెండుపూటలా పుచ్చు కుంటి మూడు 

రోజులో తగ్గిపోతుందని, దీనికి మరో గ్యారంటీ పసరు వెద్యం. కూడా వుంది, 

తూర్పు గోదావరిజిల్లాలోని వెల్ల|గామంలో యిది వతి ఆదివారంయిస్తారు 

అతిచౌకగా. దీనికి దేశ పసిద్ధి వుంది, జానపదుల్లో కొందరు కామెర్హరోగిని 

సూర్య్యాదయం ఎండలోనిలిపి సూర్యుని వై పుచూ చూగా గడ్జిప రక లతో మంతి90 

చి మాండోరం (నేటిప్ మందు) ముందుగా యిస్తారు కిఎలోచేసి నాకమని, 

దీనిక తగ్గిపో వడంఊంది. తూ॥ గో॥ కొంకుదురులో తాడి రామన్న గారు, 

అనంతరం వారి మనునుడు తాడి వెంకటకృష్ణారడ్డిగా రు యీ మం[(తం 

వేసి తగ్గించేవారు. ఈ మంత౦90లో మందు రోగిని కామర్లాచ్చిందా అని 

అడుగుతాడు, కామెర్లొచ్చిందంటాడురోగి, ఇలా మూడుసార్లు ప్రశ్నిం 

పెదవులు కదుపుతూ నోటిలో ఆ జబ్బు తగ్గించమని సూర్యదేవుని ప్రా 
సాడు. ఇంతకీ యీ తగ్గడం మాండోరం' ప9భావమే అంటారు, 

నోటికి పూతవస్తే పటిక రాయిస్తారు-లేదా పుల్లటి మజ్జిగ స్తక్కిత 
పట్టమం టారు. ఇగుళ్ళు రక కంకారుతుంటే (పయోరియా నేహిళర్తపుల్లతో 
అ పండ్లు తోమమంటారు, వళ్ల నలుపులకు నీళ్లలో జామిఆకులు వేపి బాగా 



1! 

శ్ 
ఫు 

మరిగించి ఆనునువెచ్చని నీటితో పతిరోజూ మూడుసార్లు పుక్కికించ 
చి అన జ ఇ సలు ఎ లం ల 

మంటారు. పుబ్వపుళ కు ఇంగువ పెడతారు, 

జిగట రోచనాలకి పచ్చి సపోటా రసంగా వి, పటా. అరటికాయగాని 

కినిపిసాద. దివికి వేడిజిలేబి కినడంకూడా నుండే. రక విరోచనాలకి 
వం 

అ! 

జస "షమ 

a 

తినమంటారు. ఎ విరోచనాలకై నా వీర అసలు సిసలు మంటు నలమందు 

వ అ 

2, 9 ఇంచాలువేసి తాగిస్తారు. కొందరు *సునామణి ఆకు చారు కాచుకు 

తాగుతారు. నులబద్దకం హోవడానికి ఉసిరికాయ చూర్ణంతో చెసిన 

కహాయం వేడిపాలలో గిలక్కొట్టి తాగమంటారు, 

జలుబుచేసే ఉపశమనానికి నలజీలక (ర గుడను కటి పీల్చ 
న. ~ ల aa) ధే. రు ka 

మంటారు. సలసలమరిగే నీటిలో పసుపువేసి, ఇటుక వేసి, ముఖానికి ఆవిరి 

పడతారు, ముక్కు దిబ్బడే స్తే ముక్కుల్లో నువ్వు లనూగెగాని, కొబ్బరినూనే 

గాని చుక్కలు వేస్తారు_సర్లుకుంటుండి. దగ్గు వస్తుంటే కరక్కాయ బుగ్గను 

పెట్టుకొని ఊట మి9ంగుకతుండమంటారు, కోరింతదగ్గుకు దానిన్యుకాయ 

పెచ్చులు బాగా వేయించి ఆ చూర్ణం చిటికెడు తేనెలో కలిపి నాళిస్తారు. 

చంటిపిలలకు జలుబు చేసే తమలపాకు రసం రెండుచుక్కులు పాలలో 
ధా — aa) 

పిండి పట్టీసైరు. Fr 

వీరిదృష్టిల" జ్యరంవ స్తే లంఖనం పరమౌషధం. జీలకర9, వామ్ము 

కషాయం పొంగ బెట్టి తా9గిసారు. నరాల బలహీనతకు మొలకలొచ్చిన 

పెసలు గాని, శనగలు గాని తినమంటారు. వ్యక నష్ట వ్యాధికి నేతితో 

చేసిన సున్ను ండలు“తినబెడ తారు. నులివురుగుకు (ఎమిబియాసిస్స్ అల్లో 

నేరేడు పండుమందు, చక్కెరవ్యాధికి (డయాబిటీస్ నేరేకుచెక్క కషా 

యం తాఫగమంటారు, అంతకంటే సులువు పొద్దుటే పరగడుపున చేప 

wy చు! 
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చగుళ్ళుతినడం, దీనికి కాకరకాయ కహారకూడా శే9 ఫష్టం. ఉబ్బసం ఊప 
ఇ ళు! ay (గొ ఎమ తలా Fy) fh గ ను > 

కై పనా ని కేడ్రిస క చే కంవెసి తా పవ ౩. 
ఇట ఇన ఎ అం 

కారింతలకు పనుపషొలు వృర్ట్ కావడానికే, దేహంలో 'నిటినికాంంచ 

డానికి వాతంనొప్పులు తగ్గించడానికి “కాయంి అనేముందు తయాదవచేస్సి 

పెడతాం. కొ "౦5, ఏపళు, మిరియాలు, పప్ప అకబ్బె, కటుకరోహి లాణ్సి 

జిలకర వాహ. “యపసుపుకొముుు. కళింగ దుంపరా ష్టం దోరగా 

ఆ హం లాణా తయా ా దవేసి సున్ని 
ఎడు 
(a 

సీపడిహేనురోజులపాటు తినమం టారు, ఇవన్నీ ఊండలలా ల్ వర్ద దాచి బెట్టి 
స్స ల అనాలా గం లల అడ్ లా mm పతి వూళ్లు రా జై కిరాణాకొట్టలోనూ దొరికేవే. 

సౌలు పడకుంటె కలై మింయాలు పొలతో నూరి తా9గిసారు, 

రక్తపోటు తగ్గించడానికి వెల్లుల్లి ఎక్కువగా వాడిస్తారు. అలాగేనీరుల్లికాడా 
ఉల్లిచేపే వలు అక్షికూ శా చేయదని దీర వాడుకమాట. రక్త సోబుక 

కొరతమంది సర్ప గంధి తతృంజంధమైన వేళ్ళను జాషధంగా. ఇస్తారు, 
గుండెనొప్పి కి లేత కొ జ్భురికాయ నీళ్లు నిత్యం [తాగమంటారు, పక్షవాతా 

నికి | గాసుడుని త్త “ఎండు ఇండచాల తేల రోజూ శ, 4 సార్లు తాళగిసారు, 

వురంరక్ష © “పక్షవాత వచ్చిన భాగంమీద మర్దనాచేసార. లా తెనేవాళ్ళని 
నాన్సరం మాంసయారా te కినకుండారు, లావ ) తగ్గడాని నికి "ఊదయంలేవగానే 
పరగడుపున ఒకగ్గాగు గోదా చా దినీజిలో సగం నిముకాయరసం పిండి 

- 

| 
(a ( 

ఉప్పు, మి? రుష్పపొడి కళ్ సి తా%గుతుంటే కొన్నా తకు తగుతుందట, 
నా వ్ క ౧ 

వానుక్ర. స్తే వంటనే 12 ఎండ్ల బాలు త్ మరా కం 1% [గాములు 
తాగ స్తే విషం "ి_గిహో తుందట, సాధారణంగా దిసికి వైద్యం కళ్ళకు 
మిరియాలగంధం కఠికం యట్టి నిద"రాకుండా చేసి నాగముషిణి గ౭ధం 
తాగగిసారు. కొంతమంది పై వైద్యులు పాముకాటుకు వెంటనే కరిచిన చోటికి 
వైన తాగడు డుతోబిగించి కట్టి రక _క[పసారంకాకుండా నిలిపిచేసి కాటువేసిన 
చోట విదై. నా ఆయుధంతో కోసి రక్రంపిండి బయటకు కారేటట్టు చేస్తారు, 
శేలుకుడితే కొంతమంది గడ్డివరకతో క కుట్టిన చోటరాసా మం [కం వేసారు, 
ఈ మంతాినికి కాడా తగ్గిందనే వారునా రు. వ నుడేయు మంత9ం(మళయాళ 
మం (తం, అని మరోచిత) మైన మంతృప - మంకి౧ంచి అదికుటింది 2 టె 

ఇటో 
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నిన్ను కాదు ఆ గోడని అంటారు_కెంటనే ఆ గోడ బెల్లు విరగిపడుతుండట- 
తగిపోతుందట, చెయి ర్యాగాన్కీ కాలుగానీ తెగితే పంటనే 

కడతారు _ మానిపోతు౭డి, కొండనాలుక పెరిగితే 
ఉప్పు, ప నొక్కుతారు_ తగ్గిపోతుంది. వీణా లకు పలాస్త్రి పట్టు 

వేస్తా. పిల్లల అనాసలకు కోనసీమలో ని పుల్లేటికుడు ౧|గామంలో నేటిప్ 

మందిసారు. అనాస తగిపోతుండి, 

ఇలాగ ఇంకా ఎన్నో జనులకు పెరట్లో మొక్కల పసర్హ్శతోనూ, ఇంట్లో 
వస్తువులతోనూ ఖరీదులేన్సి వై వై ద్యం చే సె పెద్దవాళ్ళు ఆడా మగా గామ 

గా9మాన ఎందరో వుండేవారు, “ఫీజులేని పిస్కి9ష్షన్. వీరి [గామానికి 

శ్రీరామరక్ష. నిజానికి వీళ్ళలో చాలామంది అక్షరజ్ఞానమున్న వాళ్ళుకూడా 
కాదు. వినికిడిద్వారానూ, అనుభవ ద్వారానూ అలవడిందే అంతా, వీళ్లు 
కొన్నింటికి ఈ మందుతో పాటు పం (తంకూడా వేస్తారు. ఈ మంతం 

పూర్తిగా సైకలాజికల్ బీ9ట్మెంటు. వాళ్ళు ఉచ్చరించే మంత9మల్లా 
పరమేశఇఃరా, ఇతనికి ఈజబ్బు వెంటనే తగ్గించు తం (డీ- ఈ 

మంత9ంతో ఈ జ స తగ్గుగాకి ఆని పలుసార్లు నోటిలో అంటుంటారు. 
ఆలౌచిసె ఇది చే హిప్నాటిజమ్ పద్దతికి మూలరూవమే. డాక్టర్లు, అ థి 

నల్బులు అక్క రకుండా ఎరుకులసానులే పరళ్వుపోసారు. ఒకొగాసారి 
ల గా | | డై ar. . 

వాళ్ళలా పెద్దవాళుకూడా పురుళుపొోసాద _ ఎరకలసాని బొడు కొసుంది 

స్తే పురిటిఖర్చు తను కట్టుకునే పాతచీర ఒకటి ఆమెకు 

కాలకమంల్ లో ఈ అనుభవ మెద్యం ఆయుర్వే డిక్, హోమియో 

పఠిక్, . అక్షోపతిక్ల మధ్య మరుగుకుపోయింది. అయినా ఈ నాటికీ 
ముసలమ్మలు ఈ వైద్యాలు చెప్పుతుంటా రు అక్కడక్కడ, పిదలపొలిటి 

పెన్నిధివంటి ఈ వైద్యం కాలగర్భంలో కలిసి పోకముందే సేకరించి పరి 
రక్షించడం తక్షణక ర్రవ్యం. నకి చిన్న జబ్బుకీ డాక్టర్లు వాస్తున్న 
మందులజాబితా తట్టుకోలేక అకో9సిస్తున్న సామా న్యుడిక ఇది ఎంతో 

ఉపశమనం, , ॥ 

._ జానపదులలో మరో వెద్యం. ఉంది, అదెభూత వైద్యం, సాధార 
ణంగా పురటాలు బలవంతంగా చచ్చిపోతే డెయ్యనౌతుంది అనినమ్మక6. 

ళ్ 
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వ అలు నవ. అ, వబ వ్ ఇ న ఇను అన్ను చా అడ ఆది శాల ఇన, జనా 
ల న ఎ అం న అవ (| | నెం కక టి వ్వ 9 ల బులు CMR జ ౫ యె న 

అ ల్ో తం = వ నస ఆ లర ట్ల (జ a.) a “రతం + Cy) ల od లగ 

 (పుదమలై నాసపే భూత్తు పేేత్క పికాచాలవుతారని విశ్వాసం. ఆ 
టల న 

ళా 

బాటా అాళ్ని ప్రై నో అ నవ అలం షు కాం లా దాం లా అాఆారా 

దనియు నాచు. ఆఅంరుళంకు న ర్సుగో ని ఆఅదిధిళ యం! వారినిగా ని బందు మ్తుఏ 

na) ల్ 
ల 

మ మం దొ తు దా rn వచం జ 

శాక ఆపషెలెంచి తమక ై4లు ఇప ల క ముంుకుండాడు 
అనురాగ ఆాంుు అబు “1 అయా అణ లున్న లర అయలదలుంకుం టా రు, 

జాని చ _ అ 
య ml wr ను వతి గం గారి ~ (అణా, hed __ bn) జ (౧ ఖు : 

ఇయా౫లు ఆవేఎంచినవారి చఉటికెనపఫలుగొరు నక్కల ఆ 6య్యిం వొడిం 

చ తా! YY ఇటో అనా స సరో ఆజాను Co అ ఆస న్ తి జె అపా ఎ a 

సుందట. : ంతకరడికి నసవాసొారవాగవణం౦ వాసనచూఎ ఐ ఆషా టుకు పొది 
అబణే న్ జాన 

త మ్ తలా డా నో (మ! క స్ = 9 op 

లస్తుంద్ కి కొంతవండి సాంబ a మెగ వల ఆఅ Dro 8 32 poy 

అవి తీరుస్తా ఓ. కొంతమంది అనారోగా గు! స్పుడు ఎక్కడో ఏదో 

చూసి జదుసుకున్నా రని అక్కడ శకి పట్టుకుందని ఆ ఆడో గ్య కీ ణానికి 

అది కారణమని ఖభూతవై ద్యుని దగ్గరకు తీ తీనుకువెళారు. అతడు వరిపిండితో 
లో ల గ్ 

పిశాచి బొమ్మ వేసి పద్మంవేసి అందులో ఆర్ గిని కూ స్ప ండ బెట్టి వర్క బా, 

~*~ 0 
ep PR ఓ 

ఈ 2 

౮5 

ల్ టో 
0), స్ pd 

"క్ర | 

డా తలకుటూ ధిగదుడుచి సా రగు సాడు, తి cd వేరముక్కు క 
లు అణాల! 

విభూవ కుంకం ఇసాడు నిత్యం బొట్టు పెట్టమని, ఈ వద్యానికి భూత 
అవవ! 

॥ [న న ఆటీ శా శ G3 , శాల వ వనెరసై తగ్గిపోయిందవే వారూ ఉన్నారు. ఇడి. _పైకలాజికల టంట మెంట 
ఖ్ ర్ 

(0౮ క ర్ ర్స్ 8 (3 
be, box | 

0౦ క్! he అ) 0౫ G9 ౮ CAN ౧ రీ 
ఇ 
17 ల 
25 

గ్గే రి స 3 పం ar 0, 

0 9౪9౯౬ pe 

ల కా తొ లో ul lag గా అప్స్ 

అవవారూ ఉన్నారు, చం భూత దగా అకు తూరు గాదానతె జిల్లాల ధి 

fr ఎక నరహౌప్తరం లెల్ల గాగమాలు (ప 

అమే aa) 

ఇందుల నిజమెంత ఉన్నా 'జానవదవై ద్యంలో దీనికున్న ప%స 
పా రయ్యడానికి వీల్లేమ. ఈ భఖ తప దుఃలో్ కొందరు మా|తరూపం౮ 

మందులిచ్చి విడిపో యిన జంటలను “కలపడం ఉంది. మనిషిని వళ 

చేసుకొనడానికి వ మందు పెట్టడం అనేది ఉంది. ఈ మందులు మెడెర 

స్రీలు ఇస్తుంటారు, ఎవైనా ఒక పురుషుడు మరో ప్రీ, ర్మ 
36 

ER Cn 

న్ చూపిస్తుంటే ఆమె ముందో, మాకో పెట్టిందనటం జానపదుల 

వాజుమాట. భూతవై ద్యానికి కొంతమందిము ఎస్నైంలు ఖురాను పుంతా*లు 

వారసిన రక్షరేకులు, తాయెత్తులు కడతారు, 
డబ్బులుకూడా తక్కువ, ప సిపిల్లల జబ్బులకు పె వై ద్యులదగ్గరి' 

బదులు ముందుగా వీరిదగ్గర కే పరిగెడతారు. వారు ఉరుదూ లిపిల ఉన్న 

పుస్తకంలో ఆడబ్బులు పెట్టించి ఆ డబ్బులుపెట్టిన పేజీలో ఊన్న విషయ 
ముతో ఆ జబ్బునుచెప్పి దాని నివారణకు. మంతి9ించిన -తాయెత్తును 

పటు కర్ ఆ. క 

ము ల 03, స 0 

లొ 
య ౬్రా 

టో థూ 2A ఓ ర్న స 24 



రా వాటం వ దం దో షం దని పూరా కాచి hn మెం Rm లు శ 
ఇళ్ళు దం అర్ మెడ డ్ ఏ చెళిక్ కట్టవంని Y ఎ అ సాయ6కా్లల6 చెణ 

(మ 
= అవ చిం మె Ee ao ల లో శ. నం క్ నీళ్ళు పచ్చనిళ్ళు దిగడుడిచి ఊరావల నలుగురూనడిచే రొడ్డుపె పొర 

ఈ a [7 

అనాస య శ్ 

బొయమంటారు,. 

కొందడ దగాలుగుబాటలు కలిసినచోల దిగడుడిచిన బల్యన్న౦ 
శ పోయిసార. ఈ భూతపై వై ద్యంతోబాటు ఇంటిదగ్గర రామూలుగా గచ్చాకు 

పుచ్చాకు వై వై లళంరాగా జ్ చేయిస్తుంటారు. దేనికి తగ్గుతుందో తెలియదు 

కాని ముత్త మీద ఇ కె వై ద్యానికికు డా గిరాకీ ఎక్కువే. దిర్హ రోగాలకు 

నల్ల కోడి పెట్టను డిగదుడిచి కోస్తారు. ఇంకా రోగం బలీయేమైనదై తే 
పండితోనూ, డప్పు లతోనూ మట్టమధ్యాహ్న ౦వేళ దిగదుడు పు పెడుతుం 

టారు. వీధిలో అది తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఎవరైనా చూస్తే ఆ భూతం 

రోగిని వదిలి చూసినవారిని వట్టుకుంటుందని దిగదుడుపు తమ విధి 

దాటేవరకూ అందరూ తలుపులు మూ సీసుకుంటారు. అయినా జా్యగత్త 

కోసం ముందుగా ఒక మనిషి దిగదుడువు వస్తుందని వీధిలో చెప్పుకుంటూ 

ముందు పళతారు, కాకినాడదగ్గర పెదపూడీలోనూ, గొల్ల లమామిడాడలో 

నున్న మూ గట్టు టుషెడ్ లనూ పఠతి ఆదివారం, లక్ష్మివారం ఒక ముష్షిం 

 ద్యం చేస్తాడు, చాలమందికి అతనిమాట నమ్మకం. 

పశువు లకు జమ్బచే స్తై రూడా జా నవద:లు తమ శనై పద్యంతోనే 

దాగుచేసుకుంటారు, కీళ్ల వులు, వాతం నొప్పులకు గురు9లేయిస్తారు. 
అంటే అకాడ వాతలేసారు, ఆకలిపెంచచా నికి ఉప్పు, నళ్లేరు కలిపి 
కారం నీళ్ళతో గొంతుతలె గొట్టంతో పోస్తారు, దొ మ్మరోగానికి 'కొబ్దగంజి 

పోస్తారు. ఆవులు, గేదెలు ఈనినపుడు బాలింతరాలికి పాతబియ్యం అన్నం 
లాగే పొతవడ్లు, ఉలవలు ఉడకిసి పెడతారు. పతువులకు సాధారణంగా 
వచ్చె పొరుడురోగం, కాళ్ళకుగాళ్ళు తగలడం, గొంతువాప్తు గురకరోగం 
మాద, కురము, వాతం ఇలాంటి జబ్బులుకూడా వీరు తమ నాటువెద్యం 
తోనే తగ్గింపచేసారు, 

హారం: 

చేలో పండించుకున్న వడ్లు దంచుకుని చక్కగా బియ్యం చేసుకుని 
వండుకుంటారు. ఇది తవుడుతో కలిసివుంటుంది, *“బివిటమిన్ సంపూర్ణంగా 
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మినప కొట్టె  పెసలత్ ఒసరపప్పు, కందులతో కందిపప్పు వండుకు 

కింటాణ. అంటే వాకికి కావలసిన ఆహారం వారిబతిల్” ఉన్న లే. 

కొందది ఉదయం చోడిఅంబలిలొ క్ట, ఉప్పు కలుపుకు తాగుతారు. 

చద 
ఇదివాది ఉదయం టిఫిస్ అన్ను మూ చాలామంది చద్దన్నం తింటారు, 

సాయంత%6 ఉప్పుకల పెన పదుదగంటి తాగుతారు. . ఇది వారి 
ళీ 

సాయంత'%0 కాఫీ, ' ఇవి చవకగా లభ్యంకావడ మె కాకుండా దెవోనికి 

జ 

తుస్తినీ పుష్టినీ కలిగించే బకష్టమైన అహారం. వీనిలో విటమినుల విలువ 

ఎకువ. అందుకే వారిలో నీగరజీవులలాగ నరాల బలహీనతలు, ర క్తహ్న 

తలు తక్కువ, వారు పండించే పంటకు. ఎరువు వ్దారి యింటి పెంటే, 

* “కుక్కపిల్ల, సబ్బు బిళ్ళ, అగ్గిపుల్ల, కాదేదీ కవితాకనర్హం” అన్నట్టు 

ఫీంకి పనికిరాని వస్తువులేదు. పైగా ఈ పెంటతో పెంచబడ్డ పంట 

ఆరోగ్యానికి మంచిదంట. వీరు వంటకు ఏ కాల్చిన మట్టి కుండలువాడతారు. 

అది ఖరీదు తక్కు వేకాకుండా: యితర పా్యతలల్' లాగ వేడి తగిలినప్పుడు 

వంటవడార్థంలో మరో రసాయనిక సంయో రాగం జరగదు, అందువల్ల 

ఆక కోగ్యానికేహనీ ఉండదు. వంటకి కాకుండా నీళ్ళు తెచ్చు కోవడా సక 

చల్లకూ మద్టికడవలనే నాడతారు. ఖరీదైన పాతqలుకాదు గనుక టె హంగ 

తనాల జెడద ఉండదు, వేదంలోకూడా “మృణ్యయం దేవవా తం 

అనివుంది. “నాధుడు పక్షయకిగి భుజింపకున్కి భరితంబయి అట్టుక 

నట్టుకట్టీ రెప్ప నో దనందా 'సగె తదాజ్ఞనం శాధవమూ క టక్?  (పొండు 

రంగమహాత్యం) అటకలోని అన్నంను "మట్టిమూ₹ వట (చిప్పలో ) తెచ్చి 

వడ్డించెనని అర్థం, ఈ మట్టికుండల వినియోగం అంతపురాతనమెనది. 

జానవదులళో పాడి సమృద్ధి - ఇంటికొచ్చిన అతిధికి మజ్జిగ దాహెం 

యిచ్చి మర్యాదచేస్తారు, వ్యవసాయానికి ఎద్దులూ పోతులూ పాడికి 

అవులూ గేదెలూ వారి జీవిత భాగస్వాములు, కాఫీ టీల కంటే మజ్జిగ 

సేవనం మనిషికి ఆరోగ్యం. . 

ఇక కావలిసిన కూరా నారా యింటి పెరట్లోనే పండించుకుంటా నారు, 

ఈ జానవదుల పెరటితోట నిజానికి ఆరోగ్య ఎశ్వర్యాల ౩ మూట. 

* మహా వస్థానం = శత 



సాయి. అందుచే నాటిన పగ%3 వెంక అకోన్యరిత్యానొ జషదపరంగానా 

కలిగివున్న దే. ముఖ్యంగా తులస్కై ములగ, 9 
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జె డుం అనా wen దొండ, క కాకర , వీర, ఆనబ, స గుమ్మ డి దండా కాయ, 
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(త్ర పూశి స్తే పుణ్యం పురుషార్ధం వస్తుందనేది జక అలౌకిక ష్టె 

| యిది దోమల నివారణి. డిని ఆకు జీర్ణకారె, త్య 

వఏిశారం తగిసుండి. డజను తులసాకులూ రెండు మిరియపుగింజలూ 
gpa. 

కలిపి తింటే పడిశం తగ్గుతుండి. తులసిఆకు వసరు చర్మంమీది తెల్లమచ్చ 

లక్కు కురుపులకు దివౌ ్యషధం, . 

జా. 
¢ ॥ ర్త ల 

(+ ౪ £) T అ [రీ లో 

జూరాణికంగా యా దళానికి ఒక విలువుండ్, కృష్ణ తులాభారంలో 

దీనిహాత9 అపూర్వం, శ్రీకృష్ణుని బరువు తూయడానికి సత్యభామ 
నగలన్నీ చాలలేదట_ ఒక్క తులసిదకంతో ఇ నితూగాడట. రామదాసు 

శ్రీ రాష ల్లీ “వాద తులసేదళథావముి అంటాడు. చిలకమ ర్తవారి “గజపతి? 

దీనికి అర్ధం ా రులో తులసిదళంవేసుకొని తాషగడంి అని చెప్పినప్పుడు 

నవ్వువస్తుంది, కానీ పైత్యవికారం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తులసాకు 
లు అవా 

ఏరూపంలో తిన్నా ౩ పె త్యాన్ని తగ్గిస్తుంది, 

వుంలగ 

ములగకాడలో విటమిన్ “ఎ ఎక్కువ. ఖనిజలవణాలు మాంస 

కృత్తులు సకృత్తుగా. గల బలవర్ధకాహా హారం. అమ్మవారికి నై చేద్యం పెట్టే 

టప్పుడు ములగాకు, తెలగపిండి కూరవండి. పెడతారు ఆపేరుమీదనై. నా 

పసాదంగా అది తిని. బలవంతులవుతారని, రాలిపోయిన ములగపువ్వు 

ఏరి పప్పులో వేసుకు వండుకుంటారు. ములగవెట్టు బెరడు. గుండకొట్టి.. 
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ఇది కీరిమిసంహో౭జ్. ఆరాగా 

నిరోధిస్తుంది. పూర్వకాలంలో మగవాళ్ళు పొముకొళ్లు, పొ 

ధరెంచినట్లుంది గ గాల స్త్రీలు ధరించినబ్లు రయ, అందువల కాలికి 

దెబ్బ తగిలినా పెక్కాకు కుండా ముందుజాగ9 త్రగా పాదాలకు పసు; 
గజ్జ 

పారాణీరాసీవారు. లివర్ జబ్బులకు మంచిమందు. స్రీలకు రోమనివారిజి, 

యి జానపదస్తీలు ముఖానికి నిండుగా పసుపు రాసుకుంటారు. నాగరికులు 

పొడర్లమోజుగలే దిన్నె విస్మరించడంతో చాలామంది స్త్రీలకు మీసాలు 
na) aa) క నం 

చూస్తున్నాం. ఇది మంచి జిర్ణకారికూడా - అందుకే (పతికూరల నూ 

వేస్తారు, దీనికి మలేరియా నిరోధక శ కవుంది. ఇళ్లల్లో ప పస సుపునీళ్లు చల్ల 

డంలో శుభం మాట ఎలావున్నా కరములనుచంపే శక్తిగా వీనియో 

గొంచడం దిని పనుకవున్న రహస్యం, 

ర్! 

సిరిక 

దీన్ని అమృృతఫలం అంటారు, దీనినిండా “సి” విటమిడే, పొత 

ఉఊసిరికాయ పచ్చడి పత్యాఏఏ మంచిది, మనకు హౌఢ భాషలో “కరత 

లామలకంి అనే మాటవుంది, దీనర్ధం “అరచేతిలో ఉఊసిరికాయి అని, 

పికి యింటిళోనూ యివి పెంచుతారు. కనుక సులువుగా లభ్యమయ్యది. 

“సి విటమిను సరిపడా లేకుంటే దేహంలో వ్యాధినిరోధక శ క్తి 
తగ్గిపోయి ఏవ్యాధి అయినా యిళ్టేసో కే పీమాదముంది, నేటి “ఎయిడ్స్” 

వ్యాధికి దినినుండి ఏదై నా ముంధు కనిపెట్టవచ్చే మో. ఆయున్వేదవరి. 

శోధకులు ఆలోచించడం వ మంచిది, పచ్చిఉసిరికాయు. దాప హాన్ని. తగ్గిస్తుంది, 

అందుకే మండుటెండలో '_ ద్రయాణంచేసివారు రాశఉసిరికాయ | వెంట ' 

తీసుకొని పోతుంటారు, 
wr 



న్ రా, చా దాటిన ఈ ఇ అగి అల్ల జట, ఛు ఇ అదన్న డి యూ స చెల వా విటదింక సై జృష్కలంగా వుంద, పైళ్యెహోరి _ ఇర్జకాం. 
చలా హా 

న వ యప a mn దా పూరా పా పత ఆప లు సా అ నె అల నా గ్ బాపి టల ర రై దా rer WO CCH రిం రిం a ర a న. నవ కం 
మ! hs 

ఈ అ అర అద దూ గో అవ ద్ర శ we డా a స మం యొం =“ ధా నళ గామ Ca tes HC RR క్షా వించి లువాళు బా ఊఉ అం-వొౌర6లనొరు. అందాక 
na) అలి 

క జ జ. | అవ అప ల ఉద అలో శాల న శ ల ఆప ఒం ర J క్ చల టల ఆ ఉన చై అవ ద్ర కం లె సట లో డుకుని re యా ఇని న్ అ ఈ మజా వు ఛం 
wm ఇమ జో a a] జో Po ల ము AS శ అజా చో re * య 1 > జలు సల నాం ఈ we సం ం టె (en యడ జాం 6 దెం జ్ర Ee రులు ఈ ఇ re మండడం 

[ans 
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బె వై యె 

ఈ పండులో మాంసకృత్తులు మెండు, జీర్ణశ కె నిండు. మాంసం 
అలలే 

తొందరగా మె త్తగా ఉడికించాలంటే రెండు పచి+బ పాయి పక్కలు 

వసి ఉఊడికిస్త చాలు, ఇటే మె త్తగై'పోకుండి, 

ని వ 

గ ఈ వంగు విటమిన్ 'సికి నిలయం. వేడిచేసే కూరలన్నీ టిలోనూ 
ఇడి వాడతారు చలవకొసం. (.మ్మరసం జంటికిరుగై కొంత పేవయ్య్యాక 
స్నా నంచేస్తె వొంటికి మంచి ఛాయనిస్తుంది, ౧మ్యాకాయ డిప్పలు 

ఎండ బెల్ట్ నలుగు పిండిళ ] తలి ప్రి లె సె శరీరానికి కాం తివస్తుంది. వేడిచేసి 

నప్పుడు నిమ్మ రసంలో పంచదార "వేసుకొని నీళ్ళలో కలిపి తాగితే చల్ల 

బరుస్తుంది. ఉదయం పరగడుష పున ఒక కాయ. నిమ్మరసం చెంచాడు 

త్రై లో కలిపి తా9గి తె ఒళ్ళు తగ్గుతుంది.  ధాతుపష్టి కలిగిస్తుంది. 

మొక్కలన్ని టిలో కి యీమొక్క నీరెక్కువ తాగుతుంది. ఎన్ని 
నీళ్ళుపోసినా పో? సినట్టు కనిపించదు. అందుకే ఎవరైనా గుంభనంగా 
ఉఊలుకువలుకు లేకుండా ఉఊంటే నిమ్మ కునీరె త్తినట్టు అలాగున్నా డేమిజీరా 
అంటుంటారు, 
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అల్సర్కి మందు. అరిటిదువ్శ తింటే చలువవెస్తుంద్, అరటిపండు 

సుఖవిరేచనకారి. అరతిపందులోనిగింజలపొౌడర కింటి మసూభిని దరికి 

రానివ్వదు. అరటి అకులు అన్నం, టిఫిసూ కనడానికి చాలా ఉపక 

రిసాయి. అరటిపువ్వు వలిచాక చివరనమిగికిన కింగం నవి లికె కడుపులో 

నులిపురుగు వచ్చి బోతుండి. (ఎమీవియాసిస్స్ నోటిపూతకూడా పోతుంది 

రొ బ్బరి 

ఈ కాయను నాంకేశఫలం అంటారు, కొబ్బరినీరు వీరుడు దోషాన్ని 

లగిస్తుంది. చలువచేస్తుంది. ఎండాకాలంలో దీని ప9జిభ అద్భుతం, 

ని గుంజు మంచి బలవర్థకాహారం. గాంధీగారు (మహాత్మాగాంధీ) 

వె wy భుజించేవారు. దురదలు కొబ్బరిపాలు రుద్దితే పోతాయి, 

"బ్బ:పాలతో తల రుద్దుకుంటే అశాలస్తతల ₹రవడంరాదు. వెంటు9కలు 

ఊడిపో వడా! న్ని ఆపుచేస్తుంది. కొబ్బరిడొక్క పొ ఫొయ్యిలోకి ఉపయో 

గిస్తుండి, కొబ్బరిపీచు తాషడు గా ఉపయోగపడుతుంది, కొబ్బరి అకు 

చావలకు పనికొ స్తుంది. కాయ అహ్నుకానికి విలుపై:నడి. అందుకే 

కొబ్బరి చెట్టును కొంగుబంగారమన్నా ర, 

లు 0 న్ 

లో 

చ చ లం రర అకు ఫ్ర i dU ఆంత 
ఈ చెట్ల వల్ల యిన్ని ల భాలుండబల్టే సస్య త్రీ గారు చెట్టు స్ 

జట్టు” అన్నారు కవితారూపంల€' ఇ 

కూరగాయలు 

దొండకాయ చక్కెరవ్యాధి. మీద చక్కగా వ పనిచేస్తుంది, కడుప్తు 

లోని కల్మషం పోవడానికి చిన్నప్పుడు దొండాకుపసరు ఉగ్గు పెడతారు, 
అందుకే వీదైనా తగువొచ్చినప్పుడు, ' శతు9వుని కసిగా ' ఖ్రల్దేటప్పుడు 
ఉదొండాకుపసరు కక్కిసా” :అంటుండడం వింటుంటాం, అంటే దాని 



ణు 

మవాతూరలు వాడతారు. వంకాయ ఆగాగ్యుర్ తా వముంచిచెడ లెలా ఉన్నా 

జడి ఆది రాజవు “వంకాయ వంటి కూర లంకాపతిపు రివంటి 

రాజులు కలది అంటాయు ప కవి, కాండకాయ ఒదరకుంణా ఉంటి మంచి 

ఆహారం. ముదిరితే మాత్యం జక పషంంతకసామెతు6ంద. “జెాండకాయ ము 

దిరినా బహ్మచారి ముదిరినా పమాదంి అని, ఆందుకే కొ సెిటప్ఫుడు 

యాకాయలు ముచ్చికలు వరించి చూసుకుంటారు. 
లో 

బూడిద గుమ్మడికాయ వడియాలు పెటుకొని చెపుకుకింటే బలే 

రుచిగా ఉంటాయి, దీని గింజలు కడుపులి పాములున్న వాళ్ళకి 
పాములమందే. 

ఆకంరూరలు 

గోంగూర పచ్చడి తెలుగువారి పుత్తేకతను తెలిపే వంటకం, 

దినినిండా ఖనిజ లవణాలుంటాయి. బచ్చులకూర్త తోటకూర్క పి పొన్న గంటి 

కూర, మెంకుకూర, సుఖవిరచన కారులు, మలబద్దాన్ని తొాలగిసాయి, 
అబాట్ 

పొన్న గంటికూరను సంస్కృతంలో “జనార్భవి అంటారు, దీనిలో 

బంగారు ఖనిజం ఉందట. తమిళంలో “హెన్న” అంటే బంగారం అని 

అరం. దీన్నిండా “ఫి విటమినే. అంచదః:వల కంటిజబ్బులకు ఇది 
థి aa 

ఉఊపరోాగ కార 

మామూలుగా యివికడుపు నింపుకొవడానికి తింటున్నా మనుకున్నా 

మనిషి జీవితానికి కావలసిన పోషక వదార్థాలు నిండిఉండడంతో అవి 

అందుబాటులో ఉండేలాగ ఆలోచించి జానపదులు పెరళ్ళలో పెంచేవారు, 

ఈ పొష్టికాహారంతో ఆరోగ్యంగా నూరేళ్ళు బ్రతి కీవారు, ఇప్పుడు చెట్లను 

పెంచడం మాని కొట్టేయడం [పారంభించాం పీతి గజం స్థలంలో నూ 

యిల్లు కట్రేసి అద్దెలకిచ్చే సి ఆదాయం సంపాదించేయాలని. ఇది పల్లెలకు 

కూడా 1పాకిపోయింది. అందుకే “సుజలాం, సుఫలాం, మలయజ 

శీతలాం, సస్యశ్యామలాం” పా9ర్భనక పరిమితమైపోయింది. . చెట్లులేక 
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టి తో ఇల్ ల సొ అలల క అదీ ఆద్య గ అన రష a పోవడంవల్ల భంచిగాలి కరువు - వర్షాభావం ఎర్చ డీ మంచినిళ్ళు కదప 

వర్షాలులేకపోవడం వల్ల పంటలకరువు. అందుకే మరల పెరట్లో చెట్టులు 
అ. sa) 

జూ oo ంచడం, కనీసం మనిషిక్కచెట్టు నాటడం యీనాడు అందరూ చేప 
ల 

నిహారం 

“ ఆడనే చుక్కాని ఈడనే గడవేసి 
పడ పక్కి భదా9ది9 పోదామా 

చలి గంగస్నానాలు చేదామా ” 

జానపదులై న |కొత్తజంటల విహారయాతలు ఇవి. వీరివిహార 
యాతిలళో మ.ఖ్యమైన తీర్ధయాత్రలు, అంతర్వేది, పొన్నాడ్క,చొల్లంగి, 
కోరుకొండ, కోటిపల్లి, వాడపల్లి మొదలగు తీరాలకు యెడ్లబళ్ళు కట్టుకొని 
మూటకూళ్ళు వట్టుకొని కుటుంబాలకు కుటుంబాలు తరలి వెళతారు, దగ్గర 
తీర్థాలకు కాలినడకనే పెళతారు _ ఇరుగు పొరుగు వారితో జ 
కూడి, దూరపా9ంతాలై న తిరుపతి, సింహాచలం, అన్న వరం వగైరా 
పుణ్యక్షేతాగలకు మొక్కుబడుల పేర్లతో రైలులో పళతారు. ఈ పియా 

గన ఇఇ బటు ప రా / ళో - 
తాలం అటుకులు మూటకట్లుకొనిపోయి పయాజం మధ్యలో అన్నానికి 

టుజటుగా 
a2) aa) 

బదులు అవి నీళ్ళలో నాన జట్టుకు తింటారు, జాతర్లలో, తీర్థాలలో వీరు 
స్వేచ్చ గోవిహరిస్తూ మంచం పకోడీలు, జీళ్ళు కరకజ్జం, కడ్డీలు కొనుక్కు 
తినడం, లక్క పిడతలు, కొయ్య బొమ్మలుకొని తెచ్చు కోవడం, 
రకాల గాజులు తొడిగించుకోవడ్లం చేసూ ఎంతో ము 
రంగులరాట్నం సరదా. విపఠితం. పురుషులు రంగుల రాట్న ౦లో గురారిల్కు ఏనుగులు సింహాలమీద ఎక్కగా, స్త్రీల ఊయ్యాళ్ళలో కూర్చుం 
టారు, రంగులరాట్నం గి|రున తిరుగుతుంటే వాళ్ళ కళ్లు. గిరు9న తిరిగిపోయి, . గాలిలో. క్షేలిపోయి ఏదో లోకంలోకి ఎగిరిపోతున్న బ్లు మధురానుభూతిని పొందుతారు... ఈ రంగులరాట్నం సాహిత్యరలో 
అనావికాలం నుంచీ కనిపి స్తోంది. చంద్రశేఖర శతకంలో దిని 'వ9స్తావన రంల ఊండి, క. “యక క 

స్రీలు రక 

చ్చృటగా తిరుగుతారు, 



బరవురి దెల్చు మీంకొక పబావము 

రంకులరా టమెకే్మ న స 

తికిగిన సాటిరాదని నుతించును” 

ba) 

పాల్కురికి సోసునాధుని బసవ పురాణంలి యిలా వుండి - 

” చతిల సంస్కృతి జీవ ఘట చక% కర్మ 

పటు పకివ ర్రన & ఖ్ ఏమణంబు గూర్చి 

కీలు ఇచి యాకి9ియ రె రాటనముల వ్ 

నాలి యాడింయ నా వడ౦ంగియతడు” 

చ విహారాలు పెళ్ళికాని సెల్లల పెళ్ళిచూపులకు ఒక సాధనం 

అవుతాయి. ఇలా ఇతర |పొంతాలకు వెళ్ళడంలో దేశంలోని మంచి 

చెడులు, పజల సాధక బాధకాలు అవగత' మవుతాయి. ఇలా కొన్ని 

కుటుంబాలు కలిసిపెళ్లి ఒకరి కష్టసుఖాలు ఒకరు పంచుకొనడం వల్ల వారిలో 

కరెపై. ఒకరికి. (పేమానురాగాలు. పెరుగుతాయి. వల్లెలలో సాధార 

ణంగా = స్రీ. పురుషులు హొ పొలాల్లో వనివొట్లు సాగించుకొంటూ పైరగాలి 

ఆశ్వాదిస్తుంటారు నిత్యమూను, ఇదే నిజంగా ఆరోగ్యకరమైన విహారం, 

2] 

Cp 

ఠి 

వ్య వ హారం 

1. మర్యాదలు ; 

అతిధులువ స్తే ముందుగా కాళ్ళుకడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇస్తారు, 
వీధిలోనే వాళ్లు కాళ్ళు కడుక్కొని లోనికి [ప వేశించాలి. దీనివల్ల సూక్ష్మ 

క్రిములు వారీ కాలిదూళితో ఇంటిలోనికి రాకుండా నిరోధిరిచబడుతుంది, 

ఆ కడుక్కొనేటప్పుడు చిన్న ఈ హొడికూణా ఉండకుండా కడుక్కోవాలి, 

ఈ పొడిగానీ ఉంటే అందులో శని పవేశిన్తుందట, దానికి జానపదులు 

నలదమయంతుల కథ ఉదాహరిస్తుంటారు. నలుడు: అన్నిట వరితద్ధుడే 

గాని ఒకరోజు కాళ్ళు కడుక్కొ నేటస్తుడు మడమపై చిన్న పొడిభోగం 
ఉండిపోయిందట, - ఎప్పు డెప్పుడా- అని ఎదురుచూస్తున్న శని "దీనితో 

అవకాశం చికి ఆవహించి అష్టకప్టాలూ పెట్టాడట. 
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తరువాత ఉప్పు కలిపీన చల్లని మజ్జిగ దాహం ఇస్తారు, ఆపైన వాకిక్ట 

మంచం వేస్తారు. చాలామంది ఎంతదూరం అయినా నడిచే? శ తార 

అందువల అలసి ఉఊంటాణు. వార ఆ మంచంమీద కూర్చొ నిగా 

పడుకొనిగాని "సేద తీర్చుకుంటారు, ఇందులో రాజుల మర్యాద వేర, 

వెలమలు, రాజులు చాపవేసి తవురు దయచేయండంటే తమరు ధర 

చెయ్యండంటూ అందరూ చాపచుట్టూ నేలమీదే కూర్చో ) వడం విచితిం, 

2 పెళ్ళిభ ద9త : 

పిలల పెళ్ళి పెదలే నిరయిసారు. అందువల వారి నిత్యజీవితంలో 
oa) యలు ణు అదొ aa) ల 

వచ్చే హొరపొచ్చా లకు పెద్దలు బాధ్యత తీసుకొని సరిచేస్తారు. అంక 

పెళ్ళికి ఇలా సాంఘిక భద9త కల్సి ంచబడిందన్న మాట. 

ల. సెప్పు విజ్ఞానం : 

ఇది అక సులువుగా అందరికీ బోధపడేటటు దేవాలయాలపై బూత 
sa) 

బొమ్మలు వేయించడం ఒక పద్ధతి పెద్దవాళ్ళు పెళ్లయి వయసొచ్మి॥ 

బిడ్డల దగ్గర అప్పుడప్పుడు మర్శ గర్భికంగా గా సెక్సు విషయాలు మార్గా. 

డటం మర 'కపద్ధకశి, శోభనం డివాన పెద్దము త్తైదువులు రతి విషయాన్ని 
రహస్యంగా వివరించి చెబుతారు స్త్రీకి, పురుషు డికి మగవారిలో ఒకరు 
బోధపరి రుసారు, ఆ దంపతుల్నీ అత్యం సన్నిహితులను చేయడానికి 
ఒకరు ఎంగిలి చే చంన పాలు వుడొకరితో తా “AC చడం వగైరా చేయిస్తారు, 

శీ వరిశతు భో త్ర: _ 
. ఊదయం కేవగానే (పతివారూ వారి వీధి తుడిచి పేడతో కళ్ళా 

చల్లి దాని పె ఏ మః గులు పెట్టడం మొదటి: చర్య. దీనివల్ల పరిసర కాలు, 
ష్యం నివారంచబడుతుంద.. ముగ్గువల్ల రీధికి అందం రావడమేకాక 

సూక్ష్మ కిమిసంహారం జరుగుతుంది. పండుగ పేరుచెప్పి తరుచు ఇల్ల 
అలుకుట. కూడ ఇందుకోసమే, 

ష్. మెల పట్టడం, 

“ఇంట్లో “ఎవరికైనా: బిడ్డ పుట్టినపుడు పదిరోజులు మైల పాటించి. వదవ రోజున పురిట్రీ స్నానం చేయిస్తారు: అవ్నటి వరకూ ఆ పురికి” ఇంట్లోకి ఎవ్వరూ వెళ్లరు, వెళ్ళి శ్లినవారు వెంటనే ఆ బట్టలు విడిచి తల స్నానం చేసారు. ఆ పురిటిగదిలోనీ సూక్ష్మకి)ములు బయట [పపంచం 
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లోనికి రాకుండా ఏర్పరచిన కట్టుబాటు ఇది. ఈపురిటినీళ్ళనాడు ఇరుగు 
హాదగువారు బంధుమి[తులు ఒక్కొక్క ఇంటినుంచి ఒకొక్క బిందె 

నీళ్ళు, నలుగుపిండి, వసుసుదః' ద్ద పంపుతారు. అంటి ఈ పదిరోజుల 

ఇసురికి పరిశుభ9తకు నీళ్ళు ఎః నలుగుపిండి విశేషంగా అవసరం అవుతాయి. 
కావున ఒకే ఇంట్లో అన్ని నీళ్లు లభ్యోంకాకహో కివ్రచన్ను _ అందువల్లనే ఈ 

సహకారాన్ని సంవిదాయం పేటలో యిలా అండిసారు, 

అలాగే ఎవైనా చనిపోతే ఆ నంశంవారు పదిరోజులు మెల 

పడతారు. పదవరోజున దిన కార్యక్రమానికి వంశంలో ఇంటికి జకరు 

హాజరు ఊరిచివర చెరువులా "గాని, కా లువలేోగాని అందరూకలిసి స్నానం 

చేసి, ౩ శుద్ది కార్యకన:ం= పాగొంటారు. ఆ రోజు దినకార్యానికి వారం 

కీ భోజనం, పెట్టాలి, . కారణం _ అందువే ఇతర గా9మాలనుంచి 

వచ్చి నవాళ్లుంటారు* దీనిని ' తట్టుకొనుటకు సహాయంగా. ఆ వంశం వారు 

ప్రతి ఇంటినుంచి బియ్యం, ఉప్పు, పప్పు, చీంతపండు, -పెరుగు తమ 

మనిషికి సరెపడగా ఒక కావిడిలో వేపి పతి ఊరునుంచి, ప౦9కియింటి 

నుంచీ పంపిస్తారు. ఇది ఒక సానుభూతి పికియగానే కాకుండా 

ఆర్థికంగా ఆ యింటివారిని ఇబ్బంది పడకుండా చెస్తుంది. 

6. రచ్చబండ తీర్పులు : 

కుటుంబ తగువులు, ఇంటి తగువులు, పొలం తగువులు, వ్యక్తుల 

మధ్యతగువులు వారిలో వారే పెద్దలను గిర్భయించుకొని ' వారిద్వారా 

రచ్చ బండమీద పరిష్కశ౭ించుకుంటారు. దీనినే రచ్చబండ తీర్పులు 

అంటారు. అన్ని కులాలవారూ ఒకరినొకరు అన్నా, బావా మామా, 

అక్కా, వదినా, అత్తా అని వరసలుపెట్టి పెలుచుకుంటూ కలసి మెలసి 

బతుకుతారు, పెద్దలు. వీరి తగువులలోని లోతులు తెలుసుకొని నిష్క 
పటంగా ర్భులు చెపుతారు. అందుకే అవి అందరికీ శిరోధార్యం - 

ఖరిదులేనివి * “నిరక్షరాస్యులు అజ్ఞానులుకారు. జ్ఞానాన్ని సంపాదించు 

కోడానికి. అక్షరాస్యత జక అవకాశం 'మాగతమే. _ కనుకనే జానపదులు 

అజ్ఞానులు కారు-అనుభవజ్ఞలు. న్ అనుభవం మనిషికి కీ జ్ఞానాన్ని. యిస్తుంది, 
ఏ. 

ళా ళు 
/ లో ow 

= అంధ డానవద విజ్ఞానం' లోని శాలిపలుకు' - 
డా॥ ఇరువెంటి. కృష్ణమూర్తి 

om 
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తమ అనుభవాలవల్ల ' తమకు ఆందిన సంస్కారంతో ఎన్నో శారీరక 
సాంఘిక, మానసిక సమస్యలకు పరిష్కారాలు కనుగొని తరతరాలుగా 

తమకు ఎదురౌతున్న ఇక్కట్లను ఎదురొంటు౭టారు” 

{Te కులాలు. 

జానపదులలో కులాలు ఉన్నాయి గానీ కుల వైషమ్యం మా [తం 
తక్కువ, కుల కట్టుబాట్లు, ఆచారాలు ఎవరికి వారివి వేరుగా ఉంటాయి, 
పెద్ద కులాలలో పాతివిత్యం విధిగా పొటించాలి, పరపురుషసాంగత్యం 

భార్యను భర్త విడిచి పెట్టేదాకా పోతుంది. భ ర చనిపోతే ఆమె విధవ 

రాలుగా జీవితాంతం బీతకవలసింనే. వ్యభిచార నేరానికి సంఘంలో 

వెలివేయడం కూడా కద్దు. ఇక 'మగాడిస్తంగతికి . వస్తే . ఏకపత్నీ వితం 
వ9ిశంసనీయం - ఎ పిల్లలు పుట్టనప్పు డు బహువత్నీ వతం నిషేధంకాదు, 

ఒక కాలంలో ఊంపుడుకత్తె లను ఉంచుకోవడం ఆ చ్యరక్తి గొవృతనానికి 
నిదర్శనంగా ఉండేది, కొన్ని కులాలలో భార్యాభర్తలకు సరివడకుంటే 
పెద్దలు విచారణచేసి కులతప్పులు వెసి: విడాకులు ఇప్పి స్తారు, వారు 

పునర్వివాహం: చేసుకోవడాన్ని. అనుమతిస్తారు. కొన్ని కులాలలో స్త్రీలు 
అలా ఏడు మనువులు వరకూ వెళ్ళవా ప్ప 

_ దబదార్యం: : 
పెద్ద “తులు తమ పొలాలలో పండే పంటను వారిదగ్గర పనిచేసే 

పాలికాపులకు, కమతం మనుషులకు ఉదారంగా పంచి పెడతారు. అందు 
వలన వారు తనుర్రై తులకు లాభాలు ఎక్కువ రావాలని ఎంతో శరిద్ధగా 
పొలాల ఆలనా పాలనా చు నాసి పంట ఎక్కువ వండేటట్లు చేస్తారు, నిజానికీ 
వాళ్ళ స్వంతపి లా€ ౫ చూసుకుంటారు, డై.శులు "పాలికాపులకు 
ముహ్బిద్దులా భోజన ౦పెట్టి తవు న్వ ంతబిడ్డలుగా చూసుకుంటారు, 
అండుకే విచ్చలవిడిగా వదిలేసినా పొలాలలో దొంగతనాలు ఉండవు. 
ఒకసారి ఒకరైశుచేలో ప౦క్కరై తుతాలూకుపాఠేరు పచ్చ'గడ్డి దొంగ 
తనంగా కో సేస్తే ఈరై రై పపాలేరు అతనితో పోట్లాడి అ 'గడ్డిమోప విడిపించుకొని ౮ కీసి శమన "దేహంతో ఆ గడ్డిమోపు తన రెతు దగ్గరకు 
తీసుకొచ్చాడు . అదీ వారి స్యామిళ న దొ ంగతన్వం, వేసినవారిని పో లీఫ్ 

శిక్షిస్తారు. 
సీజక్లకేమీ ద విచారించి. ఇలాంటి అడ గవర విధానాలతో జానపదులు? తమకు 
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తామే సరిదిద్దుకుంటారు. వ్యవసాయం చేయడంలో కొన్ని కమతాలు 
కళిసి సమిష్టి గా తమఫాలాలు దున్ను కోవడం, కుప్పనూర్చులు చేసుకోవ 
డం చేస్తారు, హొలాలలో పంట బాగా పండినప్పుడు దానికి ది తగల 
కుండా గడ్డితో మనిషిబొమ్మచేసి దానికి దుస్తులుతొ డిగి చేనుమధ్య కరా 

కొందరు మట్టీముంతకు సున్న జః: తో భౌ ట్లు వట్టి వ ఎనిషముఖంలాచేసి 

నిలజెడతారు. ఇందులో దిష్ణ తగలకుండా "చేయుట ఒక ఆలోచన 
అయితే, రా్యతులు దొంగలకు ఏవకో సునిషికాపలా ఉన్నాడనే భాంతి 
కలిగించడం ఒక ఆలోచ అక9మంగా పశువులు ఇతరుల పొలాలలో 
మేస్తూ ఉంటే దానిని అరికల్లే కట్టుబాటు బండ డెలదొడ్డిలో పెట్టడం. 

య్ గట్ట్గా పెంపదక్షతలేక నూరూర 

బందెల పడిపోయె వశుగణంబు” . (మనుచరిత9) 
దీనినిబట్టి ఈ బందెల 'దొడ్డి అనేది 16వ శతాబ్టినాటికే ఉందన్న మాట, 

రీ వృత్తులు: 

మెదడలు బుట్టలు, తట్టలు అల్లుతారు, తాఫీపనివారు. ఇళ్ళు 

కడతారు, కరణాలు“ రెక్కలు వాస్తారు. పరోహితులు- గా9మంలో 

ఇంటింటికీ=ళి ఇ అఖాశుభాలు చెపుతుంటారు, కమ్మరు ము ర తుకు కావల 

సిన నాగళ్ళు, కొడవళ్ళు, గునసా లు, పొరలు వ_గైరాతయారుచేస్తారు. 
కంచరులు, చెంబులు, బిందెలు, డేగిశాలు వగైరా. తయారు చేస్తారు. 
కంసాలి పెండి బంగారు అభరణాలు తయారుచేసాడు. చాకళ్ళు బట్టలు 
ఉతుకుతారు. మంగళ్ళు క్షుర కర్శ చెస్తారు. మాదిగలు . చెప్పులు 
కుడతారు. దేవాంగులు బట్టలునేస్తారు. కోమట్లు అంగళ్ళు నడుపుతారు, 

ఇలా (పతి గాంమంలొ రైతులతో పాటు ఈ వృత్తులవారు ఉండుట 
వలన ఎగా9మానికాగా9మం స్వయం పోషకం అయ్యేది, 

10. నిత్య జీవనం : 

ఎండక్సూ వానకూ' తలపై" గొడుగులు శేనుకొని తిరుగుతారు. ఇవి 
శొటాకు గొడుగులు,.. హను జమ్ముతో తఈయారుబేసె సిన. 'గూడచావల్తుకూడా 

వాడతారు, గాలికోసం, :తొటీియాకు విసనకర౦ిలు, కూర్చొ నుటకు,త్తుంగ 
చాపలు జానపదుల వ్యవహార. సామాగ్రి. 
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11. సంఘ జీవనం 2. 
కనిగిన వాళ్ళలో ప్రీ ఎలు కాళ్ళకు కడియాలు, నడుముకు వడ్డాణం 

దండకు కడియం, చేతులకు. ఘమురుగులు, మెడలో కాసుల పెరు సాన 

రన సల్లిడ వగె రావెండి, బంగారు అభరణాలు ధ.స్తారు. వివాహిత స్రీ 
అ గ్రె౮ . రాలి గా , ణి జో a వజ ఇ & చ్ Pp మెడలో బంగారంతో చేసిన మంగళసూతా%లు కట్టుకుంటారు, సిర్ధనుః 

జా లలో og భ్ చ్ చ చ, జ వసుపుకొ మ్మ కట్టుకుంటారు. ర్రయే త్రిక సర్వస్వం. దీనిన 
గృహజీవితం నిరహొాయం; పిరిద సమిష్టి కుటుంబ పద్ధతి, కలిసి శ9మి 

చడం కలిసి జీవించడం క్స్ ర జీవన సరళి, 

12. ఇళ్ళూ వాకిళ్ళు : 

వీరి ఇళ్లు మండువా లోగిళ్లు. వీరిది సమిష్టి కుటుంబవద్ధతి. ఒకే 
గర్భానపుట్టిన సోదడలు పెరిగి: పెద్దవా "నై వివాహము చేసికొని పిల్లల్ని 

కంటున్నా ఆస్థిని .పంచుకొని వ్రేరేకప్తల్లు పెట్టక, కలిసిమెలిసి ఆ ఇంకి 
లోనే కాపురం ఉంటూ జ్యేష్టసోదరుని ౩ పెత్తనం మీదనే న శుచుకుంటాదు, 

మనుసులు మునిమనుమలు ౩3 పెట్టనా ఇ చాలా "కుటుంబాలలో ఏకకుండ కూడే, 

ఇంటిముందు అరుగులు, ప౦క్కనవా లి వెనకవై పు పెరడు సాధారణంగా 

వీనిలో తీర్చి దిదబడతాయి. సామానులు దాచుకోవడానికి అటకలు, 
మిద్దెలు వేసుకుంటారు, బట్టలు ఆరబెట్టుకొనడానికి దండెం కడతారు, 

వంతి ఇంటికి కోళ్ళగూడు, ' 'దాలిగుంట," పథశాల ఉంటాయి. ఆకోడి 
గుడ్లు మాంసము వీరికె కి ఇంటసిద్ధంగా నుండే కూరపదార్దాలు, చాలిగుంటలో 
పాలు కాచుకుంటారు, అంటే ఎండుపిడకలు గుండ్రం గా పేర్చి, దాని! 
అగ్ని ముట్టించి. దానిపై పాలు కాయడం, పప్పు. వండడం: పరిపొథి, 
హాయ్యిమీద వంటయిత్తే పెడకలు, పుల్లలు వాడతారు, అలా అన్నీ 

అందుబాటులో ఉంచుకొని తృప్తి ప్తిగా జేవనం సాగిస్తారు జానపదులు. 
me 

lB ఆచారాణ:' 

నిత్యజీవితంలో అలవాటుగా చేపే పనులు తరతరాలుగా ఆచరించ వ 
బడటంవల్ల ఆచారాలుగా పిలవబడుతున్నాయి, జానపదులది కర్మ 

సిద్ధాంతం: చెట్టుల్నీ ,. పుట్టల్నీ + కాళ్ళనీ రవ ల్నీ; సూర్యు జీ; విగ హాల్నీ 
అత్యంత భకితో' పూజిస్తారు, “రావిచెట్టుక్కు 'వేవచెట్టుకు' పెళ్ళిచేసి పుణ్య 

కార్యంచేసినేట్లు" భావిస్తారు. . ఈ చెట్లు. జాషధపరేరిగా.. చాలా విశిష్ట. 
మెనవికడా! ఆ విశిష్టతను గు, శ్రింపచెయ్యడానికే. యిలాంటి [కతువు 
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గై స రచడం. వెపచెట్లు హొషధ వ వరక రయకు ఎన్నై రీతులజాపయోగించే 
౦ - దాని ఆకులు ఈసంలు, వెరడు, లోపలివక) ఎ కళ్లు అన్నీ 

ఓమిసంహారాలే, ఇక రావిఆకు _ దానిమీద వడికలిపినా రసాయనిక 
అందువల్ల హొషధ పేవనంలో తేన మొదలగు 

అనుపానాలతో భస్తాలసు ఈ ఆకులవేశే కకిపి నాకుతారు. స్పరుషులు 
ఈలపైవాగా, మూకిశిమీసం, కా? న్నకు క రజ పాలు ధ-సారు, పాగా తలకు 
ఎండ తగలకుండా కాసుండి, పెగా తలకు వీడెణా బ్యాతగలకః ండౌ చేస్తుంది. 

Ot. | వూ 

అసం ఉచ చ్భ్వాస నిస్వాసలలొ గాలి అని చల్లబరా స స్తుండ్, లలో పాములు, 
పురుగులు ఈ కిరు9చెప్పు ల శజాని తప్పుకుని దూరంగా పొతాయి, 
అందుకని పొ పొలాల్లో తిరిగేవారు ఈ కెరు9చెప్పు లుతొడుక్కొని తిరుగుతారు, 
స్రీలు ముఖానికి వసుపు, కళ్ళకు కాటుక, కాళ్ళకు పారాణి రాసుకుంటారు. 
పసుపు ముఖానికి మెరుగుఇచ్చి రోమాల్ని హరిస్తుంది. కాటుక కంటికి 
అందా న్ని కూర్చు బేకాకుండా కంటిరోగాలను కూడా "చేరకుండా చూస్తుంది, 
పారాణి సూక్ష్మక్రిములను దూరంచెష్తూ ఇనుపముక్క వగైరా గుచ్చు 
కున్నప్పుడు సెప్టిక్ కా కాకుంజా కాస్తుంది, ఈ ఆచారాలలో అంతర్గతంగా 
కొన్ని ఆరోగ్యసూ తా9లు ఇమిడి ఉన్నాయి, 

ముత్తైదువలెవ రై నా తమ ఇంటికి వసై పె శే శ్లేటప్పడు. పుజ్యస్ర్రీ 
అయిన ఆ సంటామె కుంక కుముతో తాను ముందు బొట్టు పెట్టుకొని తరువాత 
ఆమెకు బొట్టు పెడుతుంది “దిర్హ సుమంగళి భవ” అని, అక్కడ అతిధికి 
బొట్టు పెడితే చాలదా, తనుమ.౦దు బొట్టు పెట్టుకోవడం దేనికీ అనే (పశ్న 
“వచ్చు. విధవరాం్యడు బొట్టు పెట్టుకొరాదు, వారు ఇతరులకు బొట్టు 

జట్టడం కూణా అమంగళం. అందువల్ల తాను కుందు బొటు పెట్టుకోవడం 
రు 

ఎదుటినాంకి తానుకూడణాౌ పుణ్యస్త్రినే అని తెలియచ వప ఏ శవున్న మాట. 

14, చావుబ బతుకులు : 

మనిషి మంచం మీద చనిపోడం అరిష్టమని జానపదులు మనిషి 
చచ్చిపోతా డనుకొన్న ప్పుడు మంచం మీదనుంచి (క్రిందికి డించి ఎండు 
గడ్డిలో డుకోజెడతారు. ఈ. గడ్డిలో పడుకో జెట్టడం వల్ల చల్లబడ్డ 
దహం వేడక క్కి మరల సా9ణం పృంజుకొనే అవకాశం ఉంటు ందేమో' అన్ 
ఆశ, అంతేకాకుండా (పా పొణంపోయే ముందు తులసాకు పసరు పిండి 
నోట్లో పోస్తారు. ఇది ఆఖరి మందుగా ప9మయోగించడమన్న మాట. 
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తులసాకు శక్తివంతమైన ఓషధికదా! నునిషి చచ్చి పోయినపుడు మరి 

వృద్దుడెతే శృళానానికి ఊరేగింపుగా తీసుకెళతారు. ఈ ఊరేగింపులో 
బోజాబజంతీ9లు కూడా పెడతారు _ఉళ్ళి ఊరెగింపులాగ _ కానీ, పెళ్ళి 

బాజా చేరు, చావు బాజా చేరు, చావుబాజాకు వీరణంమీద “టమకటట్టమక 

టమకటట్లమక” అని ఒకేలా వాయిసారు. ఇంకే వరసలూ వాయించరు, 

దిన్ని బబ చావుబొజా అస్ తెలుసుక వచ్చు చూడక్కర లేకుండానే, 

వివాహం కానీ వారిని తాటీయాక చాపరో బుట్ట బెట్టి ఏక కరకు కట్టీ 

శ్మవానానికి మోసుకెళారు, వివాహితులై తే కటుకుకట్టి, దాన్ పై పఠుండ 

బెట్టీ పైన ఏడు కట్టులు బిగించి మోసుకెళతారు. కటుకు అంటే కెండు 

ఎుదురుగడలు రెండు అడుగుల. దూరంలో ఎదురెదురుగా పెట్టి ఏడు చోట్ల 

కెండేసి వదురుముక్కలు కత్తెరలా పెట్టి ఆకెండు గడలనూ కలుపుతూ 
కట్టబడే శయ్యు.. దీనినే పాడై అనికూడా పిలుస్తారు. ఇలా తీసి కెళ్ళే 

టప్పుడు దారిలో అక్కడక్కడ. మూడు చోట్ల దింపి, కాసేపు ఉంచి, 

మరల. భుజానికి ఎత్తుకొని మోసుకెళారు. ఈ .పదేశాలనే దింపుడు 
కళల్లాలంటారు, ఇలా అక్కడక్కడ. "దించడంతో ఒక ఉఊద్దేశం ఇమిడి 

ఉంది, ఆమోసుకురావంలోని ఊప్పులో మరల గుండె కదిలి కొట్టుకోవడం 
పా9రంభిస్తుందేమోననే ఆశ, దీనినే దింపుడు కళ్ళం ఆశ 'అంటారు, 
శవాన్ని రీసికెశ్ళేటప్పు డు. సానుభూత్రీగా బంధువులు, మితు9లు, ఇరుగు 
వార్కు హిదగువారు. అందరూ కూడాపెళతారు.  శవంమీద పూలూ, 
బుక్కా డబ్బులు చల్లుతుంటారు. ఈ... ఎ? డుకట్ల కొయ్యల సవారికి 

కోన్ని. కులాల లో చేశేవదకి . ఎర్బాటుచేసి మో సుకెళా( రు, విశబా9హ గైణులు, 
దేవాంగులు రెండు కరిలమీద గుడిలా: కట్టి, గుడ్డతో మూడు వైపులా 
మూసేసి, ఎదుటవై పు కనిపించేలా అందులో శవాస్నీ కూర్చో బెడ తారు. 
గుడి పె ఇ క్రడిచెంబు పెడతారు, దానినే “అనంతశయనం” అని పిలు 
సారు, నలుగురూ నాలుగువె స పై పులా భుజాలమీద ఈ కర 
మోసుకొని తీసి స్ కళ్ళి పాతి పెడతారు. ఈ శవాన్ని కూడా ఊరేగింపుగా 
తీసి'కెళ తారు, కుదుపుకి అనంతశయనంలోని. శవం తలకాయ అటు 
యిటూ ఊగుతుంటే. వీరణం: వాయిద్యం “తట్టాం గొయ్యి తియ్యి, 
నొడబ్బు నాకియ్యి” అన్నట్టు వినబడుతోందని అ వాయిద్యాన్ని అలా 
వాగూ9వంలో పి ఎల్లలు. అనుకరిస్తుంటారు. క్షతి0యు అ. విషయానికొచ్చే 
సరికి వారిచావులో. ఒక విశేషం చె చెబుతారు. “రాచేపీనుగ తోడు లేకుండా 

ఏలు పెట్టుకొని 



జ జ న య వెం లు 
శె కె9 స్త సవులు శవాలను పెట్టెల ల ఇద; ఘా వానుకెళ్లి పాత 

ణో కానంలోే హిందువు లను జ ఐలు ట్టసయరు. డిని మాద రు గోదావరి 

ఇలాతరో ఒక చిత9మెన జానపద గాధ కూ నాపతుంటారు దోమాడ 
రా యం 

( కరణం చచ్చి సాధించాడు బంకికీ సాధించాడు అని. ఆకరణం బంతికి 

నాల పేరుతోనూ ఆగా$మ 

లను కాల్చుకు తినేవాడట. అయితే చచ్చి వోయెముందు ఊరి వారంద 

ని పిలిచి తాను చేసిన పనికి వశ్యాత్త్రావ పడుతున్నానని కళ్ళనీళ్ళు 
పెట్టి తన చివరికోకిక ఒకటి తీర్చమని దీనంగా కోరాడట - ఏమంటే 

తురకల శ్మశానం దగ్గర తనను ఖననం చేయనుని. ఏఓ స్ ఇంకేగదా 

అనివారు తీసికెళ్ళిఆ శవాన్ని అక్కడ పాతిషె పెట్టారట. దానితో తురక 

లంతా తిరగబడి మ కత్తులు దూస్తే అదోపెద్ద యుద్దరంగంగా 
మారిందట. పైగా చట్టప9కారం న్యాయస్థానం ఆ కప్పెట్టినవారికి 

శిగ్షలు వేసిందట. 

ఉఊన్నషస్పుడు పన్నుల వసూల పేరుతోనూ, లం 

మిగిలిన జాతులు శవాన్ని కచ్చెలతో కాల్చి బూడిద చెస్తారు — 

పెండ్లికానివారిని మాతం యిలా దహనం చేయక ఖనన,౦' చేస్తారు. 

మూడనరో జున “చిన్న దినమని" ఆరోజు ఆనం, పాయసం వగైరా 

మృతునికి ఇష్ట మైన “పెండివంటలుచేసి అకులో ఉంచి ముదురు మీద 

పెడతారు, 

c గృధ్ర) వాయసా ట్ర సూప ఆ ఊపభంక్ష్యా” అంటి చనిపోయిన 

వారు కాకిరూవంలోనో గ౦ద్దరూ ాపంలోనో వచ్చి తింటారని అర్థం, 

అవికాకులు ముట్టు కోకపో త్రే మృతునికి. కావలసినది ఇంకా ఏదో మిగలి 

పోయిందని భావిస్తారు. 

15. దాన ధర్మాలు : 

ఇంటికి భిక్షానికి వచ్చిన ముష్టివారిని పొమ్మనకుండా దోసెడు 

బియ్యం వేస్తారు. రా్యతులు 'మూదాకబలంి బాబయ్యా + అంటూ వచ్చే 

గంగిరెడ్లవారు వగ్నెరాలకు గిన్నెతో తెచ్చి అన్న. ముద్దలువేస్తారు, 

చారు కూరలు, మజ్జిగకూడా పోసారు, లేదుపో అనడం ఎక్కడో గాని 

ఉండదు, అలాగే పంట కాలంలో భిక్షుకులకు పొలాల్లో వరిమోపులు, 
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చెసారు, దినిశకూణా ఒక పరమా రం _అమిడివుంది, 
అంది . 

C 6 జానంలాొ కదికు MERE హ్ త్ గా “హారి దృష తవు 

హొత్తుమీడ పడకుండా చూసుకోవడం. ఇలా కలిగినవారు దానధర్మాలు న 

ర డ పె పడి ఏ అఫ 
3 ఢపె పడి ఏ అఘా 

యిత్యం అయినా చెయ్యవచ్చు. హౌలాలలళొ పంటయిం స్ప క్రి బరకహోవచ్చు 

కూడా, తమ మీద వ 

సనదాయించడం అనే విజ్ఞానం ఈచానాలవో డాగి ఊందనిపిస్తుంది, 

16. నోములు 

* మాంగల్య సంరక్షణ, మూసిన ముతెం వలే అత్తవారింట 

సంచరించగలుగుట అనే లక్ష్య సాధనపై ఎన్నియో నోములు ఆచరణ 

లోనికి వ వచ్చినవి, బాలికలను ముడ్టియలును, పెరిగి పెద్దవారగు లేత 

వయసన్సునందు వారికి సౌశీల్యము, .మితభాషిత్వము, పులుగడిగిన 

ముత్తెం వలె నుండుట మొదలగు ప౦9శంసనీయ మైన అకడ ణవలు నేర్పుట 

కివి ఎంతయో తోడ్పడుననుట నిర్వివాదాంశ ము” 

శ ఉ ఆడపిల్లలు ఎప్ప టి'కె నను తాను జని ౦చిన చోట ఉండక 

మరియొక చోటకి 'సోవలసినవాశే కదా! కొ9త్తవారి నడుము కొత్తకొత్త త 

గృహ మర్యాదలతో మెలగవలసిన కొ తడి ఎంత మెలకువతో అణకువతో 
మెలగవలసి యుండునో? అట్టు కొత ఇంట మెలగవలసిన నడవడులు 
॥ అనాలి 

నెర్ప వలసిన దాధ్యత ఎవం కిడి? త 
జ కొ 

ew hy సరన, అయితే ఆ పదతులు అవి యు 
జు లా (లొ 

రా నె నైట గ నా ణా ది , దా గర వ కాగితము పై వస వల్లి వెయి చిన బాలిక అట్టి మవ్యాదలు నరు,కొన 
| - సం 

టీ లో. అ లా గ అ టి గలవా? అది శ గణ మారపుగునా? రాదు. అందు ఆకర్షణ అదు, ఊత్ళా 

హౌం లెడు. ఆనందం లెడు ఒక పాటగనో, పద్యవు: గన కథగాన్నో 

అలలా 

[వతషముగానో ఉన్న అదె చితా కర్ష్ణకముగా ఉండగలదు, అతరు అంట. 
ee: 

: అణకవతొ మెలగవలసిన బాలలకు సదాచార సంప క8యందు సుశిక్షం 
శాల 

లాల | & మొసగుటకే మన పా9ిచీనులు ఆడబిడ్డ లకు చిన్నతనముననే. నొములు 
ళీ 

పట్టీంచు ఆచారము  వీర్చ రచిరి,” 

? 2 

ఆంధ ల చరితం. సంస్కృతి పుట 83 (ఆచార్య + ఖండవిల్లి 
తం లక్ష్మి నిరంజనం). 

విజ్ఞాన సర్వస్వము, తెలుగు సంస్కృతి 



1. ఉదయ కుంకును నెటు: 

బాలికకు వివాహమైన సంవత్సరమఃన మాఘ మాసంలో రథసప్తమి 

గాడు తులసికోట వద్ద ఏరు పిడకలతో పాలు పొంగించి సూర్యునకు పీ9తి 

కరంగా పొంగలి తయారుచేసి, ఆపైన గౌరి 'పూజచెయించి నివేదన 

పెటీ మొదటిదిగా ఈ నోడు పక్ట్జీసారు, ఈ నోము పట్టిన బాలిక (పతి 

రోజూ. ఉదయమే లేచి ముఖం కడుక్కుని బొట్టు పెట్టుకుని, మరొక 

దందా దువకు బొట్లు=ట్లాలి, ఇలా సంవత్సరం సరకూచేసి ఆఖరున ఒక 

సి సకల భోజ్యనులతో భోజనం పెట్టి 

చీర, రవికల గుడ, కుంకువుతో నిండిన బరజె, దక్షిణ తాంబూలాదులతో 

వాయనం ఇచ్చి ఉద్యాపన చేసుకోవాలి. ఈ నోముతో పాటు చిట్టిటొట్టు 

నోము, కాటుక గౌరినోము, నిత్యశృ్శంగార నోము, పువ్వులు పండు * _ 

తాంబూలం నోము మొదలగు నోములు పట్టిస్తారు, 

ఈ నోములన్నీ బాలిక జీవితారంభానికి తొలిపాఠాలు అని 

తలదువిఇ జడవేసుకుని, స్నా నంచెసి, ఉతికి ఆరవేసిన మడిబట్టలు 

కట్టుకుస్కి బొట్టూ కాటుకా పెట్టుకుని వసుపూ, గంధంపూసుకుని, అక్షతలు 

పటుకుని _ 
రు 

య; చిట్టి నొట్టు పట్టవలె సిరిగల ఇంట పుట్టవలె 

పట్టుపుట్టను కట్టవలె పసిడినగలు పెట్టనలె 

ఏడుగురన్న లతో పుట్టవలె ఏక చక౦90 ఏలవథె 
న పదుగురన్న లతో పుట్టవలె పట్టభ దుం చేపట్టవలె” 

al అనికధ చె చెప్పుకొని అక్షతలు పై న వేసుకోవాలి. తరువాత అయిదుగురు 

ముత్తె దువలకు పసుపరాసి, కుంకం బొట్టు పెట్టి, గంధంరాసి, బొట్టుకు 

క9ందుగా గంధంచుక్క. పెట్టి, దాని పై రండు అక్షింతలు అంటించి, అక్ష కతలు 

వారి చేతిలొ పెట్టి, పాదాలకు మొక్కి అక్షతలు తలపై వేయించుకొని 

వారి దీ=న పొందు తారు, 



దీనివలన బాలికలకు సౌభాగ్య చిహ్నాలైన హరి|ద, కుంకుమల 

నుడ శిదా భ కులు, పెదలమవెడ వినయవిధేయితలు ఏర్చడతాయి, 
కకక | న. @ క =. క 

ఇడి పె డకాన్ బారికలు న అవరిస్తాద. హిద్దుటే లెచి స్నానంచేసి (శ 
లా 

న్ వ — EN (= = 

తులసమ్మ దగ్గర షుగ్గులు పెటీ, ఐదు ఒత్తులు కలిగించి, శివరా [తినాడు 

వ్ పారరంభించి కాదవాటు [పతిరోజూ ఇలాచసారు, ఆఖరున ఒక 

కన్యకు ఉద్యాపన చేస్తాడ, 

ఉద్యాపన అంటే [వతసమా ప్తి, ఆరోజునపూజించి ఆమెకు భోజనం 

పెటి దాన ధర్మాలు చేసారు. దానితో ఆ చిన్న వయసులోనే వారిలో ఒక 
(ae లె 

ర్ర్ మశక 
. అ యం in nS జ్య అరా న్ 

కెక్టీిణ, దానబుర్ధ్ అలవడతాయి. వివాహం ఆలస్య మైన కల్ను లకు 

వివాహంలే సౌాభాగ్యంకలిగించునని కొందరి విశ్వాసం, 

4. నిత్య శృంగార నోము : 

ఉల ప౦కిరోజూ సాయంకాలం ఒక ముత్తైదువకాళ్ళకు పసుపురాసి, 

పారాణి పూసి నమస్కరించి, తాంబూలం ఇచ్చి, దువ్వెనతో తలసవరించి, 

అద్దం చూపడం దీని విధానం, ముగ్గలకు అందంగా అలంకరించుట 

అంతరీ నంగా ఇది నేర్పుతుంది, 
na) 

| శాఖాలే లీ am whan 4 
wo me షేశే ష్ భత ఎల et © 

దీిపాకరి హం-దలు కా క పద్ద లార్జ్ వరకూ బాలికలు దినిని 

క అలవరచుట దీని ఊద్దేశం, జానపదు 

లవి సమిషి కుటుంబాలు కదా! స ష్టి కుటుంబాలలో మెలగవలసిన పడ 

లికి ఇది శిల పోషకం. ఇలాంటివే శాషవణ మంగళవారం నోము, 
బొమ్మల నో వగైరా ఎన్నో నోములు హాలికలను, యువతులను తీర్చి 

దిద్దు విజ్ఞానంతో కల్పించబడి అనాదిగా జానపదులలో అజరామరంగా 
నిసర్గ విజ్ఞాన నిధిగా సాగివస్తున్నాయి, నోముఅంటే నియమం. శారీరక, 
మానసిక (కమశిగ్రణ యీ నోముల్లో కనిపిస్తుంది. వీనిలో కొన్ని ఆరో 
గ్యానికి సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి. సూర్యునకు సంబంధించిన 
పసుప్పు కుంకుమలకు సంబంధించినవి తులసి చెట్టు రావి చెట్లు, వెప 
లకు సంబంధించినవి యీ బాపతే; కొన్ని కా ప్రీయమైనవి యు కవ 



నుంగళవారంనాడు, పసుపు కొమ్మును వూజించి దాగిగి కర్న్చూ రంతో అరగ 
దీస గౌరీ పైసాదంగా బ్వకరించి దీంతో స్నానం చేయడం ఒక వితనియ 

తరుణవయసు పిలకు శరీర దుర్గంధం, రోవువు-లు 

స్తా 

ణో 

జ _“వినిని కన్యకలు అయిదవతనక:-: నిమి తృమును, మిశగ్న ఏ్ర్యం 

నిమిత్త: మత ను, సవతి పోరు లెకుండు నిమిత్తృముంను ముఖ్యముగా నోచు 
కొనుచూ వచ్చిననూ, వీని ఆచరణలవలన "సవాభ్యానములు, దైవభకి, 
ఆస్థక భావమఃలు, పాపోత్రి, ధర్మానుర్వ్షో కలిగి బాలికలకు చక్కని శిక్షణ 
ఏర్ప డెడిది. వీనిలో కొన్ని స్రీలనేకులు కలిసి నోచుకొనునవి, ఆచరించునవి 
అగుటచేత ముందు ముందు నమిస్టి కటు ంబంలో భాగస్వామినియగు బాలి 
కకు సరస్పర సహకారము, పేమ, మైతి9 - మొదలగు గుణములు బీజ 
“లుగా నాటి ఆమెలో ఉత్సాహమును పెంపొందించుచు: వచ్చినవి.” 

ఈ నోవులనేవి పదకొండవ శతాబ్ద నాటీకే ఉన్నవి అనేది 
నన్నయగారి మహాభారతంలో శకుంతలో పాథ్యానంలోని ఈ కింది 

పద్యం వల్ల తెలుస్తోంది. 

“ నుడువులు వేయు నింకేల యిప్పా టి 
నొముల దొల్లి కడగి నోచితిని గా కేమి ” 

పృ తాలం 

0 ౬ ర్తి Q ఆర జనులకు అభయ కాసాలః జానపదుE 

మానవ జీవితం సహజంగా కష్టాలపబట్ట. కొందరికి ఆకలి బా ధ_ 
కొంద3కి ఆరోగ్య బాధ-_ కొంద 3కి సంసార బాధ_కొందరికి సంతాన బాధ, 
ఇలా ప౦ితిమనిషికి ఏవోబాధలే, శెష్మంలో పడ్డ ఈగలాగ యాప9పం 
చంలో కొట్టుమిట్టాడే మనిషికి దుఃభోపశమనం కోసం ఏదో ఒక ఓదార్పు 

కావాలి, ఆ పదారు ర్పులే యీవితాలు, ఈ వ్రతాలకు ఆరాధ్యుడు దేవుడు, 
ఆ డేప్రని అను|గహానికి పెద్దవాళ్లు చెప్పిన. యమనియమాసన పా9ణా 
యామ ప9త్యాహా హార ధ్యానధారణ సమాధివంటి పద్ధతులను ఆచరించడం 

సము, తెలుగు సంస్కృతి ౧ 
చిం 

* విజాన సర 
ళా లు 



36 

తో 

సామాన్యుడికి సాధ్యంకాదు. అందువల్ల సూవ్ష్మంలొ మోక్షంగా యా 

[వతాలు అవత3౦చాయి. బ౧శీ విశ్వాసం పథధానం. జానపదులు 

ఎంతో భై పిన్వాసాలతో వీనిని ఆవరించి మనస్సును కేలిక 
అణా 

పరుతుకుంటారు తవు భారం దేవడిమీద పడేసి, నిజానికి యోీదేవుడనే 

అదృశ్యశ కే సృషంవబడకు "రటే. యా కష్టాల కడలిలో మనిషి మను అ న శు 

గడ ఎంతజాధాకరం |! అందుకే దేవుడే కంటే దేవుఖ్జి సృష్టంచిన 

వాజి మెచ్చుకోవాలి, 
9 

సహజంగా జానపదులు కులమత వర్గ వివక్షతలేకుండా ఆరాధించే 

దేవుడు తిరుపతి వేంకటేశ్వరుడు. ఆపద చెబక్కులవాడు. కొండ 
కొస్తానని, తలనీలాలిస్తానని మొగిక్కుకుంటే చాలు ఆపనిజరిగి పోతుం 
దనేది ప9కీతి, “తట్టుడి _ తెరువబడున్సు పిలువుడి _ పలుకబడును” 
అన్న ంతశకేలిక, అందుకే నిత్యం వేలాదిమంది ఆదేవుణ్ణి దర్శిస్తూ 
మొక్కులు చెల్లిస్తుంటారు. అట్లాంటి దేవుడే సత్యనారాయణ స్వామి 

స నారాయణ వంతం 

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలే వరిత్తిపొడు దగ్గర అన్నవరంలో 
వంపానదీ తీరాన రత్నగిరిపై వెలిశాడు శ్రీ వీరపంకట సత్యనారాయణ. 
స్వామి. దంద్రజాధలు తీరడానికి యీస్వామి వంతం దివ్యౌషధంగా. 
భావిసారు. ఈ వంత సందర్భ 6౯” బంధుమిత్రుల కట్నాలు, చది. 
వింపుల చూస్తుంటే లౌకిక పరంగా కూడా యిది నిజమే అనిపిస్తుంది, 
(ఈ మధ్య అధికారులు, గాళ్టర్లు లాయర్ల, అధిక సంపాదనకు ఇది. 
సాధనంగా కూగావాడుకుంటున్నారనుకోండ్రి. ఈ స్వామి సన్నిధిలో. 

ఎర్యైవ, ఖర్మ తక్కువ. ఈ దేవుని పీతం 

కల్పవృక్షం. సాగినవాళు ఇ కొండ కెళి ఇ చేసుకుంటారు. : 
పాగకేనిసాళ్లు యింటి దగ్గరే చేసుకుంటారు. ఇందులో పతి భా గా నికీ : 
వ్శిత్త్యేక విశేషమంది. వ9తవలంల నన్ (సిక్కుడిక కూణా భాగస్వా మ్యం ,' 
జ్ నంది కథా సా9రంభంనుంచి వ, గాదం తీసుకొని భుజించేవరకూ. కధా | | | [పారంభం అయ్యాక మధ్యలో పోతే కీడు జరుగుకుందట,. . ఆఖరున ' న్ 
ప9సాదం భుజించకుండా పున ఆ అపరాధం చేసిన ట్రే. కాబటి ఆడిగె నా 

ఈం. యా " 

క. 
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యబాపరసాదం తినమన్నా రు, సాహిత్య సభలకి సత్యనారాయణ సామి 
వగా: ,౧త్రానికి ఆహ్వానం అక్కరలదంటారు, 

=. 

లో జ 
£ 

ఇడి మాఘ మాసంబ గాని, వైశాఖ మాసంలోగాని, కా రీక్ర 
నూసంలోగాని పుణ్యదినాలలే చేస్తారు. జః:ఖ్యంగా. ఏకాదశి పౌర్ణమి 
డినాలచో ఎక్కువ. ఈ వంతం స్కాందపురాణంలో చెప్ప బడింది, ఈ 
పురాణ కధలు చాలవరకు ఛై మిశారణ్యంళో శౌనకాది బుషులకు సూత 
మహాముని సచెప్పి నట్లు వొంరంభమౌతాయి. నారదుడు భూలోకంలో 
మానవుల కష్టాలు చూసి జాలిపడి విష్ణువు దగ్గర కెళ్ళి దీనికి తరుణోపాయం 
చెప్పమని వేడుకున్నాడట. దానిక విష్ణుమూర్తి సత్యనారాయణ [వతం 
చెప్పాడట. దీన్ని పరీక్షించడానికి నారదుడు భూలోకానికి వచ్చి భిక్ష 
మెత్తుకునే ఒక పేద బా9హ్మణునికి యీవేోతం తెలిపొడట, వెంటనే 
అతను వతం చెయ్యడానికి సంకల్పించు కున్నాడు, ఆనాడు ఎక్కువ 
బీయ$ఃం డొరికాయుట. దానితో [వతం చేస్తుంటే జక కట్టెలమ్ము కునే 
వాడొచ్చి అంతాచూన ఆ ప%సాదం తిన్నాడట, ఆరోజు అతనికి రోజూ 
కంటే మరాడింతలు ఎక్కువ అ:.మ్ముడుపోయాయట. 

ఉల్మాముబఖుడనే రాజు, భద9శీల అనే భార్యతో ఎటిజడ్డున యా 
సంతం చెస్తుండగా సాధువు పేరుగల వైశ్యుడు చూసి యావ9తం ఎందుకు 
చేస్తున్నా రని అడిగితే సంతానంకోసం అన్నాడట. ఆ వై శ్యునికి కూడా 
సంతానం లేదు, [(పసాదం తీసికొని తిని తనకు సంతానం కలిగితే 
(వతం చేస్తానని సంకల్పించాడట. అంతే _ భార్య లీలావతి గర్భం 
ధరించింది. అందాల భరిణ అమ్మాయిపుట్టింది. కళావతి అని పేరు 
పెట్టారు. అయితే తీరికలేని పనులో (వతాన్ని వాయిదా. వేసుకున్నాడు 
ఆమె పెళ్ళయ్యాక చేద్దామని, ఆమెకు రత్నా కరుడనే వైశ్య (శేష్టునితో 
వివాహం జరిగింది. మామా అల్లుళ్ళిద్దరూ వ్యాపారం నిమిత్తం సింధు 
నది తీరంలోని రత్న సానుపురం వెళ్ళేరు, అక్కడ వ్యాపారం 
జోరయ్యింది, ఆ ఆనందంలో సాధువు _సంకల్పి ంచిన |వతంసంగకే 
మరిచిపోయేడు. స్వామికి కోపం వచ్చింది. ఒక రోజు రాతి దొంగలు 
ఆదెశపు రాజైన చం|దకేతు మహారాజు గారింట్లో దొంగతనం చేసి 
భటులు తరుముకొస్తుంటే భయంతో ఆ వస్తువులు (పక్కనున్న యీవై వ్యు 
లున్న అరుగుమీద పడేసి పారిపోయేరు, రాజభటులు యీషావుకార్లను 



కాంగలని తీసుకుపోయి . జెలే వడేకారు. అక్కడ యింటిదగ్గర 
ని ఉం డూ ణి ' 

కౌంగలు పడి సర్వం దోచేశాల.. తల్లి కూతుళ్ళు అన్న వస్తా అకు కూడా 
కగుపై అడుక్కోవడం చెద 3ట్రిరు, ఒకనాడు కళావతి ఫ్ టన చేసా 
భా ల 

డు జక (బాహ్మాణ యింట యా (వతం వేయడం చూసి తల్లి క్రి చెస్పింది' 

ఆమెకు పంటనే గతం జ్ఞాపకం నచ్చి పక్ళా తావం పొంది రా [వతం 

చేస్తానని సంకల్పించి భ ర్తను, అల్లుట్ణే క్రమించమని పారర్థించింది. అక్కడ 

చర్యదకేతు వ మకై్రాజు కలలో సత్యనారాయణస్వా ౧మి కనబడి వీరు చోరులు 

కారనీ, తెల్లవారేసరికి విడిచిపెట్టమనీ చెప్పేడు. ఆరాజు విడిచి పెట్టడమే 

గాక 1 రులీచ్చి మరీ సాగనం పడు, వారు ఓడలొ ఆధనరాసులు వేసుకు 

వస్తుంటే స్వామి వారిని పరిక్షింపదలబచి ముసలి బాహ్మణుడుగా వచ్చి 

సత నారాయణవగితం చెయ్యబోతున్నా నని ధనసాయం చెయ్యమని 

అడిగాడు. వైశ్యుడు తమ దగ్గర ధనంలిదు పొమ్మన్నాడు. బాంహ్మణుడు 

లో ఊందిగదా అన్నాడు, వై శ్యుడు ఓడలోనివి పీడలు" ఆకులు 

అరు అట్లిఅగు గాక అని |బాహ్మణుడు వెళ్ళిపోయాక చూసుకుంటే 

లగ కా ఆకలే ఈ ఉన్నాయి. వెంటనే పరుగు వదగునకె ళ్ళి అతని పాదాల 

కుంటే అతను సత్యదేస్తని వతం గుర్తుచేకాడ, సాధువు చెంపలేసు 

కుని ఇంటికి పెక్ళుగా నే [వతం చెసా నని సంకల్పించాడు, తీగలూ, 

ఆకులూ రత్న రాసులు గా మారాయి, పడ రత్న గరానికి వచ్చి డి, 

ఆసమయంచే పై వ్యని యింట కళావతి సత్యనారాయుణ వతం చేస్తోంది, 

భర్తా అల్లుడూ వచ్చారని తెలియగానే లీలావతి కుమా _ెను వతం 
పూరచేసుకురమ్మని తాను ఏటిఒడ్శకు ఎదురెళ్ళింది. కుమార్తె కళావతి భర్త 
ఆగమనానికి ఆనందపఢిబోతూ ప్రసాదం తినకుండా పరుగెత్తింది, 

అంత్తే _ అక్కడ ఓడ న్టిలో ముసిగిపోయింది. కళావతి భ ర్రకూడొ 

అందులో మునిగిపోయెడు. కళావతి. దుఃఖంతో భ రను అనుసరించబోగా 

ఆకాశవాణి [(వతప్రసాదం భుజించకుండా వచ్చిన ఆమె తప్పి దానికి 

యా వమాదం జరిగిందని, చెప్పగా ఆమె వెనుకకు కెళ్ళి [పసాదం తిని. 
తీనుకొచ్చేంది. పడు భర్త తేలిపె కొచ్చేరు.. 

ef 

ఒక్షసారి _అంగధ్య జుడనేరాజు అడవిలో మృగముల వేలాడుతూ. 
ఒక చోటికి వెళ్తేపరికి, అక్కడ కొందరు గొల్లలు సత్యన్నారాయణ" 
tae కం చేన్తున్నార్లట. వాళు (వపారం. యివ్వబోగా' శాజు, 
కూష్టీఖభావంతో తిరస్కరించాడు, వెంటనే తన వందమంది కొడుకులూ. 
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మరణించిన వార్త వచ్చిండి. ఇది సత్యదేవుని మహతే అని తెలిసికొని 

[వతం చేసుకుంటాను అ సంకల్చి ంచాడు_వాళ్లు (బతికారు, 

= ఇ 4 చాపి అద్య ణి ను (న ఈ (వతానికి ఎ్యర గోధుమరవ్వ, కల్లం కలిపి చేసే | పసాదం 

(ప ప్రేత, ఖర్చు యిలా యా [పసాదంఖరిదూ, [వతంచేయించిన 

పృరోహితునకిచ్చే సంభావనా మా|తవే:, అందంకీ అందుబాటులో 

ఉండే [వతం _ జానపదులలో బాధామయ జీవితాలకు సేద ప్రీర్చే 

వతం, 

తనాధథ వృతం 
a 

ఇదికూడా దరిద9 నివారణకు చేసే వితమే, బీహ్మ, విష్ణు, 

మహేశ్వరుల పూజ వారికి (పతీకలుగా మూడు కలకాలు పెట్టి. పూజి 

సారు. ఈ వ్రతాన్ని “మేళ” అని కూడా అంటారు. ఇది సాయం 

తంం పూజ, తిరిమూర్తులకు గంజాయి ధూపం యీవ9త ప9త్వ్యేకత, 

వారవ జీవిస్తున్నాడు భార్యతో, జక ను పు జై డుం 

తల్లికి పొలులేవు. ఎలాగో తంటాలుపడి భిగ్ర్షమె క్తి జక అవును కొన్నాడు 

పాలకోసం. ఒక రోజు అది తప్ప పోయింది. దానిని వెదకడానికి 

డిన ఆ పేద వాంహృణుడు దూరతీరాలు కూడా గాలెంచాడు, ap 

x స్ట్ 
న్ Cn 

కారకరేరు. ఇంటి! స్టితిని తలుచుకుంటే పొలులేక పిల్లవాడి ఏడుపు- 

సముదాయించలేక కల్లి వీడుప_ఇదంతా ఆశ్ నచిన. భగవంతుడా! 

ఏమిటి నాకీ నరకం "అని దు? 8ఖిస్తుంటేి జాలితలని "దివ్యశేజస సంపన్ను 

లైన ముగ్గురు మూ 'ర్రులు వచ్చి నాథ వ్రతం చేస్తే దరి|దం తొల 

గిహొతుందని చెప్పె వెళ్ళిపోయారు. వారే బ్రహ్మ విష్ణు, మహిశ్వ 

రులు, అలాగే చేస్తానని సంకల్పించి ఇంటికి బయలుడేశేసరకి దారిలో 

ఆవుదొరికించది. భార్యతోకలిసి వతం చేశాడు. అష్షయిశ్వ ఠ్యాలూ 

వచ్చాయి. ఇది. తెలుసుకొని ఆ రాజ్యంల్ యితరులు కూడా చేసి 

శ్రీమంతులవుతున్నా రు. 

ఆ పట్టణ రాజుకు. అందరూ: అలా! శ్రీమరతులు: కోవడం యిష్టం 

లేదు.. అందుకని తన రాజ్యంలో యావ్రితం చేస్తె -శిక్షిస్తాననో శాసన్స 



చేశాడుః రా|తులు మారివేషం' 

వాతిని మరునాడు దం౭డించేవా 

కోట ఆగ్నెకాహు ఏ త్తెపొతోంద్. రా 

కారని. వా రవచి-6 ది. అహుడు థతిఏపుూ 
అలి వ తళ na 

జ3గిందని గ్రహించి ౧హావ%తం౦ తాను సానని వునఃపూర్వకంగా 

నమస్కరించాడు, వెంటనే కోట మారూలుణా కనిపించసాగింది. 

| డ వె భ్యా ర భార్యాబిడ్డలు ఎ 

ఇది ఏపురాణాల్లో నూ ఉన్న ులేడు. బది పూర్తిగా జానపదులు 

కల్పించుకున్న కధ, హెపానికి గంజాయి ఖద్చూ, చూడవచ్చిన వారికి 

ప౦సాదంగా పంచడానికి కొబ్బరికోరు, పంచదార ఖరూ3 తపా మరే 
/ జ లి 

ఖర్నూ రేనిదిది.. జానపదులు దీనిని కూజా చాలా భరి _ద్ధలతో 

చేస్తారు. ఈ [వతం మనకు ఉత్కళ దేశంనుండి దిగుమతయింది, 

అ చ అ హసెంవుద్ వంతం 

ఇడి పురాణాంతర్గత మైనగి. భవిష్యత్ కరాణంలోే పప్ప బడింది, 

= రసం విచ్చు (వతం అన్ని (గహభాధలు, రోగములు, పలా 

యని యీ[వతం చేస్తాద. బడ్ డో శు కై 

జ2పిస్తారు. వీలుంటే వంపానదీ తీరా న చెస్తాం, ఇతర 

హై ముక కూటగిర పారింతజాతాం” వంటి పురాణ మంతాిలచేత పంసానది 

హూజచెసి తరవాత హనుమద్ వ9తానికుపక౦మి సారు, 

చేతికి పదమూడు ముడులతోరం కట్టుకుని “ఓం నమోభగవతే 

వాయునందనాయి అనే మంత9ం జపిస్తూ అక్షతలతో షోడశోపచార 

పూజచేసి 18 అప్పాలు (నేయి, గోదుమ పిండితో చేసినవి) దక్షిణ తాంబూ 

లాదులతో పురోహితునకు వాయినం యిస్తారు, ఇలా వేసినవా6కి అంజ 

సేయుడు సహాకారిగా ఉంటాడట. మూల మంత్రంతో సాంగో పొంగంగా 

వృతం పూ శ్తిచేసి సూడు సార్లు గంధం అభిమంతి9ంచి చేతు లకు పూను 

కున్నా, అలాటాన ధరించినా జనవ శీకరణ వస్తుందట. ' 

ఈ వితం కూడా వైమిశారణ్యంలో. శౌనకాదిమునులకు సూతుడు 

చెప్పిందే. పాండవులు ద్వ్యైతవనంలో ఉండగా వ్యాసుడు పరామర్శించ 
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డానికి. వెళ్ళాడు. ధర్మరాజు వ్యాసుని తామిలా రాజ్యభష్టులగుటకు 

కారణమేమని అడిగాడట. పూర్వం శ్రీకృష్ణుడు చెప్పగా జయము 

కోరి |దౌవది యీవ9తం చేస్తుండగా అర్జునుడు చూసి నాజెండామీది 

మృగమును పూజించుట నాకవమానమని కోపంతో ఆమెచేతి తోరమును 

తెంచి వేయమని ఆజ్ఞాపంచాడట. పతివ9త యగు దౌంపది భర్త 

ఆడేశాను సారం వ9తతోరం తెంచివేసి దీక్షను విరమించింది. పదమూడు 

ముళ్రుగల తోరం తెంపివేసినందున పదమూడు సంవత్సరాలు అరణ్య 

వాసం వచ్చింది అనిచెప్పేడు. తరువాత యీవితంచేసి ధర్మరాజు 

రాజ్యం పొందాడని కధాభాగం. విద్యార్థులు విద్యలో విజయం పొందా 

అని యిది చేస్తారు. . 

108 అపా ఏలు. హనుమంతుని మెడలో దండగుచ్చి జేస్తారు. 

వేత తమలపాకులతో పూజ చేస్తారు. ఆ ఆకులు భక కులో స్తారు. వ9సాదంగా 

అవి కాడకూణా పారెయ్యకుంచా నమిలి మి9ంగాలి, అదే దీని” విశిష్టత. 

అంత నిష్టతో చేస్తారు జానపదులు, 

వరలక్షీ వృతం 

బది ముఖ్యంగా ఐశః వ్రర్యాభివృద్ధి కొసం చేసే సీ|వతం. స్త్రీలే చేస్తారు. 

కారవణ పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే వ|కవారం దీనికి నిర్ధిష్ట మైన రోజు. 
సాకం సహకుటుంబానాం కను స్టయిర్య విజయా యురారోగ్య ఐశ్వ 

నరం. ధర్మార్థకామమోక్ష చతుర్వి ధఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం, 

సక్సంతాన సౌభాగ్య ఫల (వా వ్యర్థం" అని సంకల్పం చె చెప్పుకుని చంపుకు 

గంధం అద్ది, కుంకుమ బ్ రొట్టు పెట్టి, నీటితో నింపి, గంధపుష్పాక్షతలు పే పసి 

మ।|రిచిగుళ్ళు, మామిడి చిగుళ్ళు మొదలగు పంచపల్ల వములు, తామర 

పువ్వు, కొబ్బరికాయ ఆపాత పె సలిపి, . దానిపై వరలక్ష్మీదేవి రూపు 

ఉంచి, (చిన్న బంగారు బొమ్మ కుడిచేత్తో ఆ కలశం పట్టుకొని వరలక్ష్మీ 
దేవిని * నర్వ మంగళ. మాంగళ్య విష్ణువక్షస్థలాలయే, “తవాహయామి 

కేవీశ్వం సు సుప్రీ తాభవనర్వ దా, శ్రీ వరలక్ష్మీ మావాహయామి? అని 
హన చేసి “పద్మాననే పద్మ కరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ 

'పటకేవి సు[పీతాభవ సర్వదా" అనే శ్లోకంతో ఆర ర్హృ్భపాద్యాదుల 

అష్టోత్తర శతనా మాలతో షోడశోవ చార పూజచేసి, వదక్షిణ నమస్కారాలతో 
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పూజిసూ, తొమ్మిది ముడులుగల రెండు తోరాలు అమ్ము వారివద్ద వుంచి, 
“బవ్నామి దక్షిణ హస్తే నవసూ. [తం, శుభ ప9దం పు [తహ కాభివృర్ధ్యం 
బ్రేహిమేరమే” అని తోరపూజ సీ జర తోరంతీసి కుడిబేతికీ కట్టుకుంటార, 

తరువాత నానావిధభక్ష్య భోజనముల నివేదన చేసి ముమ్మారు. ప్రదక్షి చేస్తారు. 
దీనికి కూడా ఒక. కధవుంది, ఈ కధ చెప్పే ముందు అందరీ 

అక్షతలు యిస్తారు. కథానంతరం అందరూ అవి దేవి మీద చల్లి తమ 
"తలలమీద చల్లుకుంటారు. _పూజానంతరం . పురోహితుని గంధప్పష్సాక్షక్ర 
లతో పూజించి 12 కుడుములు వాయనమిచ్చి, దక్షిణ తాంబూలాధులళో 
సత్కరించి నమస్కరించి ఆశీర్వా దం పొందుతారు. 

ససాదం అందరికీ పంచి పెడతారు. 
| శౌనకాది మునులకు చెప్పి 6దేం 

_ ఆ తరువాత 

ఈ [వత౦కూడా సూతుడు 

ఒకనాడు 'పార్యతీదేవి వీంచేస్తే స్త్రీబ 
పుతహెతా9ది సంపత్తితో సర్వ  సొఖా లూ కలిగి సుఖంగా 'ఊంటారో 
.చెవృమంటే వరమేశ్వరుడ్డు యూవితం చెప్పీ డట. మగధ దేశంలో 
కుండిన మహానగరంలో చారుమతి అనే [బాహ్మణస్త్రి వుంది. ఆమె మహా 
పతివ్మత; ఆమెయందు లక్ష్మీదేవికి అనుగ్రహం కలిగి కలలో కనిపించి 
గ్రావజజీక్ల పౌర్ణమికి మందు వచ్చే శుకివారం తనను పూజిస్తే కోరిన 
వవాకిస్తానన్ని చెప్పిందట. ఆరో జురానేవచ్చి ంది, ఆమె బంధుమికులకో, 
వరలక్షీ, దేవిని' పూజించి, తొలి (వదక్షిణ చేసీసరికి వారికాళ్ళల్లో ము వల 
'రవళి వినిపించిందట. చూస్తుక్షురిలే కాళ్ళకు బంగారు గజ్జెల శేరడవ 
(వదక్షిణ చేసేసరికి చేత్సులకు నవరత్న, ఇచిళమైన ఆభరణాలు వచా 
“యట. మూ డవ (వేదక్షిణ అయ్యేసరికి అందరూ సరః ్వభావణాలంకప్ 

అయ్యారట... ఈ వరితాలు చేసే వాళ్ళశేగాక. విన్న హరీ, చదివిన వారికీ. 

కూడా 'యిష్ణ్టకామ్యములు సిద్ధిస్తాయని ఆఖరున ,ఫలశృ.తి చెవ్నవడునుంని 
ఇలాంటిదే యిష్టేక మ్యార్థసిద్ధి కోసంచేసే మరోక వంత “వినాయక, | 
వతం”. ఇ క . . 

"వీనిలో సజ్యంపరషార్థాల మాట 
ఖర్చుతో. బంధుమితోల, స గమం, 

ఎలావున్నా. అత్యల్ప మైన 
మమత్క అనురాగం, అభిమానం అభివృద్ధి 

తన్మూలంగా సమాజంలో సమక, 

ర్తి జరిగే, అవకాశముంది. పైగా. 
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వీని నిహా హబలో మనిషికి నియమనిష్టలు, కరిమశిక్షణ, వీకాగత అల 

కడతాయి. సంతానంకోసం, సంపడల కోసం, ధనాథ్యులు చేసే 

పుతికామేష్టి, రాజసూయం, అశ్వ మేధం వంటి కరితః 

'యాగాదులకు యివి పితిరూపాలు, సామాను 
కోరికుంటు6ది గదా! అందుకని, అవి అతని. 

చేయబడి, యిలా వరితాల రూపంలో అం లి 
| 0 ep 
చజ 

యుగంలో కూడా యిప్పటికీ జానపదులు వచెల 
జ 

ఎంతో వేడుకగా చేసుకుంటూ ఆయాదేవతల. ఆశీర్వాదం పొందుతున్న ట్లు 

అనుభూతి న్ హాందుతుండడం గమనార్హం,
 

x 

* “ర వతములందు నిగూఢమైన న మొదటి ధర్మము వితరణ, 

స 
వ తంపేర కలిగినంతలో పండో, వష|త్రమో, వస్తువో, “వస్త్ర మో: 

ధనమూ, ధాన్యమో భోజనమో ఇతరులకు అందజేయుట అనునది 

౨ఖ్య లక్షణముగా కనిపించుట. దా నములేని వితము లేనేలేదు. 

రెండవ ప్రయోజనము భగవద్భ క్రై సార్ధనా శీలత”, అందుకే 
వ9ితకఢలల్ొ ఎ త్తిమరీ చెబుతారు _ “శ లోవమెనను భకిలోపము 

కారాదు, కధలో వమైనా వంతలోప పము కారాదు అని. 

పశ 6 నోములు, వతాలవలన కఠ గే లాభాలు ఏమిటి అని ఆల్ కచ్చి స్టే 

వొొందట నలుగురూ చేరి సంతోషముగా కాలం గడుసట అని ఇ చెప్పవచ్చు. 

వీజమునందు వృక్ష గుణధర్మములన్ని, యు గర స తము లై లె ఉన్నట్లు చ 

[వతములందు దయ, సత్యం, శౌచం, నీజ్రి, ఆర్ కోగ్యంమోడ్షం మొదలగు 

సంప్రదాయము లన్ని యు గర్భితమై యున్న ఏ”, 

బి శా సా అం: 

చందుడి దగ్గరగుడికదితే దూరపు వానలనీ, దూరంగా గుడి 

కడితే దగ్గరవానలుపడతాయసనీ జానపదుల. విశ్వాసం. గుడి అంటే 

చం|దబింబానికి కొంత దూరంలో అప్పుడప్పుడు చుట్టూ చకరింలా 

కనబడే ' కాంతివలయం, 

క్ష అంధుల జ జానవద విజ్ఞానము పుట 315, డాక్టర్ ఆర్.వి, ఎస్ 
సుందరం. 
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పిల్లి మాయ దొరికితే అది ఇంటిలో పాతిపెడితే ఆ ఇంటీలో 

జంగారం తులతూగుతుందట, . ) 

ఇంటీమీద తీతువు పిట్ట అరిస్తే ఆ ఇంటికి అరిష్టమట. ఆ ఇంట్లో 

చాపు (బతుకుల్ని ఉన్న రోగి ఎవరై నాఊంటీ ఖాయంగా చచ్చి పోశా 

రని దాని అర్థమట. అలాగే వీధుల్లో కుక్కలు చేరి 'మొయో్యమని 

మార పెశెత్తుకొని అరుస్తుంటే కూడా ఆ వీధిని ఎవరింల్లోనెనా చావు (బక 

కులలో మనిషి ఉంటే ఇక చచ్చిపోతాడని నిర్ధారణ చేసుకొంటారు, 

అతని (ప్రాణాలు తీసుకెళ్ళడానికి వేచ్చిన యమకింకరులు అ కుక్కల 

కనిపించీ అలా అరుస్తుంటా రాయని వారి భావన. 

ఆకాశంలో తోకచుక్క. పొడిస్తే దేశంలో గొప్పవాళ్ళు ఎవరో 

చచ్చి హీనడముగానీ, ఏదై నా ఉప దవం రావడంగానీ జరుగుతుందట, 

(ప్రయాణం పెళ్ళుటప్పు డు ఒక తుమ్ము తుమ్మితే కార్య నాశనం, 

"రెండు శుమ్ములు తుమ్మితే విజయం . అని విశ్వాసం. అలాగే వెనక, 

తుమ్ము ముందుకు మంచిది అంటారు, (ఈ ఎనక అనేది బయలుదేరిన 

తరువాతనా లేకవెశ్ళేవారి ' వెనకనా అనేది పరిస్థితిని బట్టి సరిపెట్టు 

కుంటారు). 

గహణ కాలంలో ఏమైనా తింటే కడుపులో శూలపోట్లు వస్తాయని 
శబర 

|గహణ సమయానికి ముందుగానే భోజనాలు. పూర్తిచేస్తారు. (గ్రహణ 

సమయంలో గర్భవతులు కదిలితే పిల్లలు [గహణంమొ |రుతో 

పుడతారట. దేవుడుగుడికి వెళ్లి దైవదర్శనం చేసిన తర్వాత సరాసరి. 
వచ్చే యక కాసేపు ఆలయంలో కూర్చో వాలట. 

మనిషి గెత్తి మీద పిట్టరెట్ట వేస్తే మేలు జరుగుతుందంటారు.. 

వపియాణ నాహనడు ము మీద కుక్క మూత విసర్జన చేస్తే ఆ ప్రయాణం 

విజయం అంటారు, 

చావు, పరామర్శకు వెళ్లినప్పుడు పరామర్శించి నేరుగా తిరిగి. 
ఇంటికి వచ్చేయాలిగాని మధ్యలో ఎవరి ఇంటికీ వెళ్లరాదంటారు. కాళ్ళు . 

బారచాపుకు కూర్చున్నవాళ్ల కాళ్ళు దాటితే మళ్లీ ఇటువై పుకు దాట. 

మంటారు, ఇలా. చేయకుంటే ఎవరికాళ్ళు అయితేదాటారో వారు స్త్రీ, 

అయితే భర్తు పురుషుడయికే భార్య చనిపోతారనేది ఒక వాడుక. 
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జాలక మారితే ఎవరో కావలసెన వాళ్లు రలచుకుంటున్నా రంటారు; 
పవని కైనా ముగ్గురు బయలుదేరితే ఆది కకత పోతుందట, 
(కార్య నాశనం). కాకీ అరి స్తే జం సువులు వస్తాళంజా ఆ, గడసమీద 
తుమ్మితే వారి తలమీద, . గడపమీద వసుపునీళ్ళ చల్లుతూ “చిరంజీవి 
అంటారు, : 

ఇంటో మొండిచేయి చెలి సే (పట్టుగొడుగు మొండి చేయిలా ల్ లి రు 

చలి స్తే ఆ యింటికి అరెష్టమంటారు, 

వీనిలో నిజమెంకున్నా, అబద్ధమెంతున్నా వా 'వార జీవిత గమనానికి 
జానపదులు ఏర్పా టుచేసుకున్న ల] గీ బశేఖలు ఇవి, 

వర్షాలు కురవకు6టి ఒక జాదురుకప్పను పట్టుకొని పసుపురాసి 
బొల్టెట్టి పసుపు గుడ్డలో కట్టీ రోకలి కిక ట్టి ఆ రోకల్ని - యిద్దరు పిల్లలు 
మూస్తూ యింటింటీకీ ఊరేగింపగాకీ సుకిశికే గడపగడపకూ పళ్లాలతో 
పసుపు కుంకుమను, పువ్వులు పెట్టీ పంపిస్తారు. దీసికూడా పిల్లలు 

డాం 
ct కప్పల తల్లీ గుళ్ల డే 

కడవల నిండా 'నానాకురిసే" 

అని వాడుతూ వతి గుమ్మానికి కీసికెళతారు. ఇలా కప్పను 
పూజిస వాన వసుందనేది జానపదుల విశ్వాసా అక శ ఒకటి. — —_ 

ఈ వర్ణాల కోసం ఊరంతా శివాలయంలో హో మాలు చేయించి 
ఆఖరున కివుని తలమీద వేలాది బిండెలనీళ్లు గుమ్మ రించి గుడిని 6పేస్తారు. 
వెంటనే వర్షం పడుతుందని వారి విశ్వాసం. దిని కోసం దేవుని ముందర 
వందలాది కొబ్బరికాయలు కూడా కొట్టి ఆ నీళ్లతో అభిషేకిస్తారు. ఈ 
కొబ్బరికాయ కొట్టడంలో ఒక జానపద విజ్ఞాని" చెప్పిన మాటయిది. 
కుద దేవతలకు నోరున్న జంతువుని బలియిస్తారట. - సాత్విక దేవతలకు 
నోరులేని జంతువుని బలి యివ్వడమట యిది. కొబ్బరికాయ మొక్క 
వస్తుందిగనక అది పా9జే. ఆ కాయలోని.నీరు శరిరంలో ర క్తంలాంటిదని, 
గుంజు మాంసంలాంటిదని, పై పెంకు. ' చర్మంలాంటిదని, అందువల్ల ఒక 
కొబ్బరికాయ వగల గొట్టడమంలే ఒకజంతున వును బర్వ్వ డమే అని. భావమట 
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చంద9వంకలో ఉృత్తరం కొమ్ము ఎక్కువుంటే ఉప్పుధర పెరుగుతుందని, 

దక్షిణంకొమ్ము పెచ్చుంటే ధాన్యంధర పెరుగుతుందని భావిస్తారు, 

కొ త్తయింటికి దృష్టి దోషం తగలకుండా బూడిదిగుమ్మడికాయ . 'ఇంట్లి 

ముందు వేంలాడచీస్తారు. దెయ్యాలు మీదపడకుండా పిల్లుల మొర 

క తోలుము:క్కు కడతారు. ఎక్కడికైనా వెళ్లేటప్పుడు. ఎక్కడికని 

ఎవరైనా అడిగితే వెళ్లేవని జరగదంటారు.. తలమీద చేతులు పెట్టుక్కూ 

ర్చు౭బీ దరదగవట, 

పసిపిల్లలకు అద్దం చూపి స్తే మీద పక్ళాస్తాయట, మీదపళ్ళొస్తే 

చేనమామలకు కీడని నూగె మండిలో ఆబిడ్డ ముఖం నీడచూపించి 
చాకుతో ఆబిడ్డ బొట్టునీడ పై పొడిపించి రోలుమీద కొబ్బరికాయలు, వెల 

క్యాయాలు కొట్టిసాద. తెల్లవారుజామున. వచ్చిన కలలు జరగుగుతా 

యంటారు. దీపాలు పెట్టాక ఇల్లు తుడిస్తే లక్ష్మి పోతుందట, ఏకాదశి, 
హాశివరాతి9ి సంకా9ంతి భోగి, మకర నంక9ిమణం రోజుల్లో చనిపోతే 

_ పుణ్యలోకాలు వసాయంటార,. ఒంటిమీద సాలెపురుగు పారకిత్రే కొ శ్ర 

బట్టలుతొడుగుతారం వారు, పిడుగు పడేటప్పుడు అ సన, ఫల్గుణ, పార 

కిరీటి, శ్వేతవాహన, పవ్యసాచి, భీభత్స, కృష్ణ, విజయ, ధనుంజయ్ 

అని అర్జునుని పద్పిర్లూ చదివితే పిడుగు దగ్గరకు రాదట. ఇంటిలో 
బూదగుచెట్టు కుంకుడుచెట్టు, ఉసి ఒచెట్టు ఊం౭డరాదంటా రం 

పట్రా - 

a 
(హణ. 

సమయంలో ఆహరవదార్థాలమీదా, ఊరగాయలమీదా దర్శ సుక్ళులు 

వేసుకోవాలంటారు లేకుంటే వానిలో పామువిషం కక్కుతుందట, 
పిల ల్ల లకు దృష్టిదోషం తగిలిందనుకున్న పుడు $ ఎండు మిరపకాయలు, 

ఉప్పు క€ పెదిష్టితీసి మండుతున్న పొయ్యిలో వేస్తార్గు. ఆ మిరప. 
కాయలుకాలి ఘాటు రాకుంటే దిష్టి తగిలిన ట్టు లెక్కట. 

. గద్దగాని తీతువుగాని యింటిమీద వాలిక్తే అశభం. ఆంజనేయ 
దండకం చదివితే దెయ్యాలు దగ్గరకు రావట, చెప్పులూ, చీపుర్లూ 
తలదగ్గర పెట్టుకు పడుకుంటే: “దెయ్యాలు మీదపడవట, అరటిగెల కోసేసిన 
వెంటే ఆచెట్టును కొట్టీయాలటు 'అలా.. కొద్చ్టెయ్యకృుండా ఊఉఊంచికే చూసిన ఫ్ 

పుణ్య స్త్రీలకు "ప వైధవ్యం, వస్తుందట. ' సాయంకాలం, పసిపిల్లల్ని వాకిళ్లలో...! 
ఆలా, వచ్చి నవాళ్ళకి ' ఆరూ"! వడు కోబెర్టిన పిట్టరూపు | వస్తుందని, 

మార్చ డంకోసం ఆబిడ్డని శూములో. ప్రవేశ పెట్టి వెలికి, శీస్తారు,. 
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- దడర్యాలు — చూతాలు 

జానపదులు చేలకు నీరు కట్టడానికీ పంటలు దొంగలవరం కాకుండా 
చూసుకోవడానికి రాతులు పొలాల్లో తిరుగుతు టా రారు... రాతి9 తమకు 
కొరివిదయ్యం కగిపెంచింది అంటుంటారు. ఈ కొరివిదయ్యాలు మండు 
తున్న కొరివిలాగ, లాంతర్లు పట్టుకు నడ'స్తున్న మనుషుల్లాగ దూరంగా 
కనిపిస్తూ గాలిలో తేలియ్యాడుతుభటాయి. 

తూర్చు గోదావరి జిల్లా కొంకుదురులో వీనిని గురించి ఆసక్తి దాయక 
మెన ఒక కధ చెబుతారు అది నిజంగా జ౨గిందంటూ, రెండు. “తరాల 
కింతం కనళయ్య గారనే ఒక పెద్ధ మనిషి వీధిలో 'మంచంవేసుకు పడుకొని 
నిద్రపోతుంటే కొరివిదయ్యాలు ఆయన్ని మంచంతో' పాటే. ఉహ హోం 
కవళాబొజ్టా” అంటూ మోసుకుపోయి ఊరవతల ఆ మరిచంతోబాటే 'నక్కల 
పొటి ర రావిచెట్టుదగ్గర రావిచెట్టుపేన పెట్టాయుట, అ అలాతీసుకు వెళ్ళేటప్పుడు. ఆ 
అర్ధరా 89 ఆమాటలు వినబడుతున్నా" అవి దయా్యాాలని భయపడి ఎవ్వరూ 
ఇళ్ళలో నుంచి బయటకి రాలేదట. మంచంమీద మనిషికి మెలుకువ వచ్చి 
కూడా మా ట్లాడితే ఏంచేసాయో అని నొరు మూసుకుని వడుకున్నాడట. 
తెల్లవారా =క్రా చెట్టు డెగొచా డట, 

ఈ దయా్యలూ భూ తాల మీద అక్కడే షుదొక కధ కూడా ౩ చెప్పు 

ఓ ఏ థైవళ్ళకిితం ఆవూ3 దేవాలయం దగ్గర 
ఒక బాిహ్మణ కుటుంబం ఉఊం౭డేదట. ఆ బా9హ రణ కుటుంబంలో 

అన్నగారు మంత) తం [తాలు ఎరిగినవాడు, తమ్ముడు నూనూగు మీసాల 

నూతన యవ్వనంలో మిసమిసలాడుతున్న గొప్ప అందగాడు- పైగా 
బంహ్మచారి. వారికి వ్యవసాయముంది, అందువల్ల తమ్ముడు ప౦తీరాతీ9 

పొలంలో పంట కాపలాకు అరప చేసుకొని దాని పె పడుకునేవాడట. . ఒక 
అర్థరాతి) ఒక అపురూప సౌందర్యరాశి అయిన సుందరి వచ్చి అతనిని 
నిదలేపి సంభోగానికి (పోత్సహించిందట. ఆమె సౌందర్యానికి ముగ్గు 
డైన అతను ఆమెను రమించాడట, తెల్లవారక ముందే ఆమె వెళ్ళి 
పోయింది. ఇలాగే ప్రతీరోజూ జరుగుతుండేదట, పదిరోజులు పోయె 
సరికి అతను చాలా నీరసపడిపోయి పది లంఖణాలు చేసిన. మనిషిలాగ 

అయిపోయేడట. ఇలాగ పీడ ముఖం పడిపోయిన తమ్ముట్జి "గమనించిన 

తారు ఉజంగా జంగిందని, 
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అన్న గారు తమ్ముజ్ణీ ప్రశ్నిస్తే, జరుగుతున్న వ్యవహారం చెప్పా శ, 

రాతి9 తమ్ముని వెళ్ళకుండా అప్పుచే స్తే అర్థరాతి) ఆమెవచ్చి తలుపు కొట్టీందక¢ 

అన్న గారు లేచివచ్చి తన మంత) శౌతో ఆమెను నిజరూపంలోకి మారి] 

ఆమె కామసీశాఛచి అని తేలింది. ' వెంటనే ఆ భూతాన్ని తరిమికొట్టాడట 

అలాగ తమ్ముని రక్షించుకోగలిగాడనీ, లేకుంటే మరో పదిరోజులకి ఆవె 

రాడ్రన రతివమూలంగా' అతను చచ్చి పోయి ఉండేవాడని చెప్పు తుంటారు 

(కాశీమజిలీ కధలతో మాదిరి సుబ్బన్న దీక్షితకవి.- గొల్లభామ కధల్లాంటిః 
ఇలాంటి వానిని వినే వారిస్తుంటారు. దయ్యం వట్టుకున్న వాళ్ళనుం 

దయ్యాల్ని .వదిలించతానికి భూతవైద్యులు పేకబెత్తంతో దయ్యం 
పట్టిన మనిషిని కొట్టడం, అతని తలవెంటు9క నొకదాన్ని తీసి సీసాలో 
పెట్టి సిసామూత బిరడాతో బిగించి లోవలిగాలి బయటకు రాకుండాచేసి 

ఊరికిదూరంగా భూమిలో పాతి పెట్టడం చేస్తారు. అంటే ఆభూతం భూస్థా 
పితంఅయిపోయి బయటకి రాలేదన్న మాట, ఈ భూతాన్నే గాలిపట్టడం 
అంటారు - గాలిలా దీనికి కూడా రూపం లేనందువల్లనేమో! దయ్యాల 
మూతులు ఎరగా ఉంటాయని, పాదాలు వెనక్కి తిరిగి ఉంటాయని 

వరకితి, జానపదులు ఈ భూతాల తృ స్తికోసం బలులు ఇస్తుంటాద, 

చెతులు పంటకోసేముందు కోడిని కోసి ఆ రక్తం అన్నంలో కలిపి 
మూడు మ: ద్దలు చేలో వేసి భూత శాంతి చేస్తారు, కొన్ని ఊళ్ళల్లో గా9మ 
స్ట్థులంతా సహకారంగా ఊరుమ్మడి బ్బుతో మేకను కొని అమ్మవారి 

గుడిషందు తలనరికి ఆ రక్తం అన్నంలో కలిపీ ఆ ముద్దలు ఆకుల్లో చేసి 

తీసుకెళ్ళి తమ తమ పొలొల్లోచల్లి కోత పా9రంభిసారు. దీనినే పంట 

దేవత జాతర అంటారు, ' 

ఇంతకీ శా_స్థవే.త్తలు కొరివిదయ్య్యాల గురించి చెప్పే సిద్ధాంతం 
వేరు. - చనిపోయినవారి. ఎముకలలోని భాస్వరం గాలిలో కలిసినప్పుడు 

మండఃతూ గాలివాటాన్ని బట్టి అటూ ఇటూ కదులాడుతుంటుందట. 
ఆందుకే అవి ఎక్కువ శ్మశానాలలోను  ఆపరిసర . పా౦ంతాలలోనే 
కనిపిస్తాయి. ఇక భూతావేశాన్ని గురించి పాద చెప్పేది: ఇది' మాన 
సీకమైన ఒక రుగ్మత ఆనీ భూతాలతో. సంచరించామనే . “మాటలు ! 
కట్టుకధలనీను. . . 

* 



జానపదులలో దీనిమీద విశ్వాసమెక్కువ. ఇది తంత విద 
య ౮ 

బంధించింది, తం|త వీద్యంటే భూతాలు, దయా్యాలు, వానా 

ర ల్ బంధించిన విద్య. శతు9వును సాధించాలనుకున పదు అతని 

నాశనా న్ని కోరుకుంటారు. ఆ నాశనానికి అజ్ఞాతం : 

చేతబడి లేక పయోగం. ఈతంత శగ్నిగలవారు చాలా అరు 
ana 

ఉంటారు. అవి కొండదొరలు కూడా చేసాడ! 

ఎవరి కెతే కీడు తలపెడతారో అతని తలపెంటు)కగాని, గోడుగాగని, 

మూత9ంగాని దొరికీక్రే చాలు. దానితో ' ఈ పయోగం చేస్తారు. ఆ 

మనిషి రూపుతో ఒక బొమ్మను చేసి *అబంకద (బా "వంటి మంతా౨లతో 

దాని తలమీదా, కాళ్ళమీదా ముళ్ళుగుచ్చి అతని నుండి సంపొదించగలిగిన 

తలవెంటు9కగాన్సి మూతంగాని, గోరుగాని, మూ[తంకలిసిన మట్టిగాని 
దానికి కట్టీ ఇంతకాలంలో ఆ వ్యకి, చనిపోవాలని నిర్తేశించి దూరంగా 

శుశానంలో పొతిపెడతారు. పంటనె. అకారణంగా, “అకసా శత్తుగా (ఆ 

'వండకి తలనొ। శనొపీ! లాంటివి *- | పవేశిం గా య్య వ అలఅమి SAD కీవ్యన్ బా లాంటివి (పవి తెంచి [క్రమంగా 

ళు జా క్ చ Ce ' ఆన న్ గ ఒక నో A 

అనా; గ్యానికి వెత అడపరాఖం నడి అ నిరశ్ంచిన సమయానికి చని 

వోతాదు. అలా. పేడను ఖం పడుతుండడం గంహెంచిన కొందరు పెద్ద 

వాళ్ళు అది చేతబడి అని భావించి జక తంత౦గాడిని ఆశ్రయిస్తారు: 

అతను రోగి స్టితి గ్రహించి అది చేతబడే అని నిర్ణయించి: “ఆరోగిని గాని, 

రోగికి నమ్మ కమైన వ్య శీనిగాని అమావాస్యనాడు “అర్థరాతి చీకట్లో ఒక్క దీ 

రమ్మని, బొమ్మ పాతిజెట్టబడ్డ. చోటికి తీసుకెళ్ళి వివస స్త్రంగా [తవ్వ 

నముంటాడు. అలా (తవ్వగా ముళ్ళు గుచ్చ బడి మం కింపబడిన బొమ్మ 

కనిపిస్తుంది. దానిని పైకి కీసి, ఆముళ్ళు వగైరాలు తొలగించి, 

మంతం జపించి, కొబ్బరికాయకొట్టి ఆబామ్మను నాశనం ేసేసి, 

రోగి సోమతను బట్టి సొమ్ము వసూలు చేసుకుంటాడు. క్రమంగా ఆ 

వ్యక్తి కక ఆ జబ్బు తగ్గిపోతుంది. చేతబడి రీయడమనేది : ఎక్కువగా 

ముస్లింలే చేస్తారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో దుళ్ళ గాిమంలో “జక 

ముస్లీం ఈ "విద్యలో ఆరితేరిన వానిగా. ప్రసిద్ధి పొందాడు, దీర్హ 

కాయిలా రోగులు చేతబడి అనుమానమొ స్తే "ఒక. కొబ్బరికాయ. తీసుకొని 

అతని యింటికి వెళ్ళితే అతను ఆకొబ్బరకాయ మన ఎదురుగానే . ఒక 
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ఛాతీ చెంబు పె పెడతాడు. రెండు నిమిషాలకు ఆ చెంసునుండి “యుమ్” 
శబం వసుండి, దానితో అతను మనకు తెలియని పిశాచి భాషలో 

మాట్లాడతాడు; తరువాత మాట్లాడిన. విషయం. మనకు చెబుతాడు, 
కాములదికి అది చేతబడికాదని- సమాధాన వె మొచ్చి ందనీ, ఎక్కడో 

జడుసుకున్నా డని, అక్కడ ' ఒక పిశాచి కౌంటబడిందని చెప్పి దానిని 

వదిలించడానికి పదిరూపాయలు తీసుకొని వేరుముక్క కట్టి పంపిచేస్తాడు, 
కొందరికి చేతబడి ప్రయోగం జరిగిందని దానిని తీయడానికి డబ్బు 
మాటాడుకొని అమావాస్య అర్థరాతీ9 అతనిని" ' రమ్మని, శ్మశానంలో 

తవ్వించి, ఆ ప్రయోగం చేసిన బొమ్మని పై పై కితీయిస్తాడు, ఆప9యోగం 

చేసినవాళ్ళనిమా త౦౦.చె చివ్నరు. ఆది ఆ రోగి అరోగి బంధువులు ఊహించు 

కోవలసిందే శతృవు లేవ్వరో . ఇలా తీసేసిన తరువాత అతనికి ఆజబ్బు 

నయమయిపోతు6ది. " ఆశ్వ రgc: చేతబడులనేవి అసలు . రినేలేవని 

అనేవారు దీనికి చెప్పీ టేమిటింటే రోగి తనను కలిసాక ఆతంత్ర9గాడే 

ఒక బొమమ ్యనుచేసి, దానికి వెంటు9కలు చుట్టి, ముళ్ళుగుచ్చి ఒక 

స్త ్యశానంలో ఒకచోట బాలి పెట్టీ వచ్చి, ఆతరువాత అమవాస్య నాడు | 

అక్థరాకి9 అతనిని అక్కడకు “శీనుకెళ్ళి తవ్వించి దానిని తీయిసాడని, 
మరి రోగమెలా తగ్గుతుందయ్యా అంటి ఇది సెకిలాజికల్ ట్ర్ ట్ మంటని 

అంటారు, పచ్చని చెట్లకు కూడా ఈ వ9యోగం చే చేస్తే ఆ 

రాల్చి మాడిపోయి చచ్చిపోతాయని జానవదులు చెబుతుంటా రు, ఈ 

జిల్లానే లొల్లలోనూ, వడిశలేరులోనూ, కోనసీమల్ సీనులోను ఈ చేతబడులు 
పీస్రేవారు ఉన్నారు. ఇలాంటివే వెడుపు, చిల్లంగి “అనేవికూడ, 

గహ హ 

జానపదులు యిండ్లు - నిర్మాణంలో యా కంది నియమాలు. పోటిస్తారు- 
ఆగ్నేయం పెరకం' / (పెరిగి ఉండ. కూడదట = అలా ఉంటి. అయింటిలో 
వారికి దరెధ్రమట, 

దక్షిణం, పడమర మెరకగా.- ఉండాలి: 
తూర్పు, ఉత శరం పల్లంగా ఉండాలి 
అలా ఊంచే ఆ తయింటీలోన్లి వారు: వృద్ధి పొందుతారు. 
ఆగ్నేయంలో పొయ్యి,- ఈశాన్యంలో ' నుయ్యి, ఉండాలంటారు అలా 
ఉఊందటే వభం., సింహద్వారానికి. ఎదురుగా * 'నుయ్యిగాన్ని గొయ్యిగాని 

ఆ చేట్లు ఆకులు 
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ల 
ఉండకూడదు _-ఉఊంటి అ] -స్టును శ్ అలాగే. వీధి శూల కూడదంటారు, 
విధి తాలంటే దీధి జ్ రోడ్ల ఆద్యంతాలకు అభిముఖంగా గుమ 

ఉండరాదు _ ఇది వినాశ హేతువటం వాడకంనీరు తూర్పు భాగాన 
తూములోంచి -పో వాలి. అలాచేసే స్తే ధనాభివృద్ధి అవుతుంది. నురుగుడొ 
దక్షిణ చై రుతీ భాగాల మధ్యగాని, అగ్నేయ దక్షణ భాగాల. మధ్యగా 
ఉండాలి. అలా ఉంటే సర్వతా9 శేయస్సు, ఈశాల్యం తెరిపి వుండ్తాలి_ 
అంటే ఈశాన్యమూ ల. కప్పు లెకుండా. ఉండాలన్న మాట. మూ త వేస్తె అ 

కుటుంబల మసి అయిపోతుందట. ఇంటి నానుకొని థాశీస్థలం : వదలడంలో 
దక్షిణం కంటే. ఉత్తరం ఎక్కువుండాలి. వడమరో కంటే తూర్పు 

ఎక్కువుండాలి. సింహద్వా రంతో మూడు వరుస గుమ్మాలుంటే శివదృష్టి- 
సర్వనాశనం అంటారు. గర్భంలో గుమ్మాలు ఎనిమిడిగాని, పన్నెండు 
గాని ఉంటేటట్లు చెసారు, "మొత్తంమీద స్వరూపాలు సరిసంఖ్యలో 

ఉఊండాలంటాడ.,. 

'గ్రహస్టీతి కంటే గృహస్థికి గొప్పది _ గ౦హస్థితి సరిలేకుంటే 
నష్టపో ర్మేది ఆ జక్క వ్యక్త, గృహస్థితి సరిలేకుంటే ఆయ్లింట్లో ఉన్న 
వారందరికే నష్టంకలుగుతుందని వారి భావం, గృహనిర్మాణంలో 

“విషు పృషం, ివద్న సి? వనికి నావంటారు. _ అంటే విష్ణాలయాగికి కా లు అలు 

వనుక, శివాలయాల్లక “6దు ఉండే యిండ్లు కోభించవని, గృహ 

చా దా9లు, దరిద9ంవంటి టివానితో సర్వనాశ నం అవుతాయని అంటారు, 

అలాగే ధ్వ జ స్తంభం నీడ డపడ్డ యిక్క్యుకూడా వ్య ద్ధినాందవని చెబుతారు. 

వీరు నాగఎకుల్లాగ ఫేషన్ కోసం కాకుండా గృహలను ఉపయోగం కోసమే 
కడతారు, ఖర్చు తక్కువగా ఊండేటట్టు మట్టి, సున్నం, ఇటుక 
(పచ్చి యిటుక కూడా వాడి ఎక్కువగా పెంచిటిశ్ళే కడతారు. మరీ 
పేదలు పూరి గుడిశలు .తాటాకుతో నిర్మించుకుంటారు.. 

* “Folk Architecture may be said to be tradi- 
tional Architecture... It is concerned with ‘all tradi- 
tional aspects of building, the shapes, sizes and 
Lay outs of buildings 21171016). ee 

* Warren E. Roberts, “Folk - Lolorer Folk లి 
(Ed.._-Richard: M. Dorsa} 281. 

(ఆంధు9ల జానపద: విజ్ఞానం 'పు పు 494 నుండి' గ్రహించబడింది.) ' 
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శకం నౌలు 

జానపదులు ఎక్కడికైనా పియాణం బయలుదే౨ వెళ్ళేటప్పుడు 
ఒంటీదా హృణుడు, పిచ్చివాడు, గుడ్డివాడు, కురూప్క, పొదితో మంగలి 
ee రికిబట్టలమూటతో చాకలి, తెలుకల మనిషి, గం ఫజిస్తీ: విధవరాలు, 
తల విరటో సుకున్న స్త్రీ, కోళ్ళు, జ్ బొగ్గులు, ఉప్పు, నూ, నువ్వులు, 
మినుములు, దూది, కట్టెలు, కొ త్తకుండ, ఊక్క మలం, మజ్జిగ, ఇనుము, 
పిడకలు, పిల్లి, పంది 'ఎదురా స్తే దుశ్శకునములుగా భావిస్తారు, దీనికి 
పా9యశ్చీ తంగా పరయాణం ముందుకు మాని. వెనక్కి వ వచ్చి కాళ్ళూ 
చేతులూ ముఖమూ కడుక్కొని కాసిపు కూర్చుని కప్పుడు వయాణం 
బయలుదేరతారు, 

ta 

ఈ శకునాలు ఏడడుగులలోపులో వస్తేనే వ రిసాయనేది ఒక 
సవరణ కూడా వుంది, 

ఇక ఇద్దరు బా9హ్మణులు, పుణ్య స్త్రీ, వెశ్య, ఉతికిన బట్టలవమూటతో 
చాకలి నీరు పాలు. పెరుగు అయ్యి, 
అయ, మంగళారవం, శవం, ఆవుపేడ, అవ్వ, గురిం, వీనుగు, 
స్తకాలతో విద్యార ఎదురాపే సళళ ae ల చ 

£ సర్లు . ఇస న al అట 

రు aa) 
SA 

థ్ 
శ్చ 

ft. eA 2; g “i Yq 29 Ly he 

బల్ చాలా కంగారు కీటకం. ఇళ్ళల్లో అ స్త్రమానూ గోడలమీద పురుగుల వేటలో తిరగుతూ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు అటూ యిటూ తిరగడంలో అపయత్న ంగా మనిషిమీద పడుతుంటుంది, బల్లి కొన్ని అవయవాలమీద పడిత్తే కీడు కొన్ని అనయవాలమీద పడితే మేలు కలుగుతుంద ని జానపదులు అనాదిగా నక్వోసిస్తున్నా రుం ఫలితాలు యిలాగుంబాయట. 

కీడులు:_ నడిగె_క్రిమీద _ రోగం . 
. ముంగురులు మీద _ హాని 

జడమీద్క తల ముసుగుమీద _ వె వై ధవ్యం. చెవిమీద _ దుర్వా ర్రవినుట 
న ల వ్య ప. యతని = re _ 
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ముక్కు మీద _ కార్యహాని 

గడ్డం మీద _ అసన్బుత్యువు 

మెడ మీద - మరణ భయం 

నడుం మీద _ బుద్ది నాశం 

గుండె మీద - అధైర్యం 
బొడ్డు మీద _ భయం 

బొడ్డుకు దిగువన _ రోగం 

కుడి చేతి మీద - సహాయ నాశనం 

మణీకట్టున ల గర్వభంగం 

వెన్నున - శత్రు భయం 

తొడ వెనుక _ విష భయం 

స్రీకి తొడ మీద - వ్యభిచారం 
మోకాలిసందులో _ వాహన భషత్వం 

మోకాలికి9ంద = వైద్యం మూలంగా ధనవ్యయం 

కాలివేళ్ళ మీద -_ రోగం 

పొలభాగాన, కనుబొమ్మలమీద _ ధనలాభం 

చెంపల మీద _ శుభం 

ముక్కుప 9కు వ మితషలాభం 

మీసం మీద _ అధికార లాభం 
కొమ్ముల మీద _ జయం డ్ 

కడుపు మీద - పుత9 లాభం 

కడుప్పుపక్కన _ ఆరోగ్యం 
భుజాల మీద _ సహాయం 

అరచేతి మీద _ దీవ్యలాభం 

నడుము వెనుక _వ సలాభం 
Ne 

పిరుదల మీద _శ య్యా సౌఖ్యం 

సుుందుతొడ మిద - సౌఖ్యం 

మోకాలిమీద _ వాహనలాభం 

పిక్కలమీద _ కార్యలాభం' 
మోకాలి కింది ఎముకమీద _ వ్యాపారలాభ౦ 

పొదం మీద _ కళ్యాణం - 
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ఆవయువాలు అదరడం 

అప్పుడప్పుడు అవయవాలు అదరడం అనేది పశుప క్ష్యాదులలోనూ, 
న వి స గ్ క గి ఒప వి జగ చ్చి a హనుమ్యల రోను కనిపిస్తుంది. మనుష్యులలో కనిపించే య అదర. 

డౌనికి అడిగే [పదేశాన్ని బట్టి యిలాగ శుభాశతుభాలు చెప్పు తుంటారు, 

కుడిపక్క అదిరిన మేలు ఎడమ పక్క మధ్యమ ఫలం. 
“ యొ 

' నడి? &న మృష్షాన్న ౦, నొసట మెలు, కుడివెంప రాజభయం, ఎడమ. చి యట 
న్న ల | చేయి ఉద్యొగం, రెండు కన్నులూ అదిరిన మేలు, ముక్కు రోగం, 

మై పెదవి కలహం, కింది పెదవి భోజన సౌఖ్యం, గడ్డం లాభం, కుడి, 
చెక్కిలి ధనలాభం, ఎడమ చెక్కిలి దొంగల భయం, కుడి భుజం 
సంభోగం, ఎడమ భుజం కీడు రొమ్ము ధనలాభం, చేతులు వాహన ' 

లాభం, అరచేయి సంతానం, కుడితొడ రాజభయం, మోకాళ్ళు జాడ్యం, 
మీగాళ్ళు ధాన్య లాభం, అరికాళ్లు సౌఖ్యం, 

ఆడ వాళ్ళకు కుడికన్న దరినా, మగవారికి ఎడమకన్ను దకినా అశళ! 
మంటారు. మగవారికి కుడికన్ను, ఆడవారికి ఎడమకన్ను. అదరడం, 
శుభం, . ne 

ఈ అవయవాలు అదరడాగ్న వైద్య శా 

జై వవడంవల్ల, నరాల బలహీన తవల గా ! గా 

ఆంధరిదేశంలో వైష్ట్రాలయంగాని శివాలయంగాని లేని ఊరు అరుదు, / 
జక వెళ అవిలేకున్నా |గామదేవత లేని ఊరు వుండదు. ఊరిలోని గామ 
దేవతే వారి ఊరును రోగాలనుండి కామాలనుండీ కాపాడుతుందనీ, ఇష్ట, కామ్యాలు చెరవేరుస్తుందనీ జానపదుల విశ్వాసం. అందుకే ఆమెక: 
మొక్కుకుంటూ విటేట్రా ఫెళ్ళుమని ఉత్సవాలు జరి 
ఉఊత్చ్సవాలనే జాతర్హంటారు, ఈ అమ్మవార్ల. ఆరాధనా పద్దశ్తేచేరు,' 
త్రిమూర్తులలో శాపవశాన బహ్మకు ఎలాగు పూజలేదు, ఇక శివ కేశవుల 

ఆరాధన సాత్వికారాధన. వీరికి నైవేద్యం పళ్ళూ, ఫలహారాలు చాలు," 
కాని యీ గ్రామదేవతల ఆరాధన. క్షుద౦దేవతారాధన, నరుని దగ్గరనుంచి. 
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ఆదిమ మానవుడు పరిక్యతి శేక్సు లతోపాటు జెట్టునీ, పట్టనీ, 
రాయినీ రప్పనీ కూడా అరాధించేవాడు, భూగర్భంళో నూ, జలగర్భం 
లోనూ దొరికిన కొన్ని. ర రాళ్ళు: గా9మదేవతల: గా ౫లఅకౌయి,. ఈ యోగం 
కూణా అన్ని రాళ్ళకు హో వట్టిడు - కి కొన్ని రా ళ్ళ కేం అంధుకే స్థలభోగం 
శిలాభోగం అంటుంటారు పెద్దలు, ఆంధిదేశ రే ఎక్కడచూసినా 
పోతురాజులూ, పోలేరమ్మలూ, కోకొల్లలు (ఇవి మన మంతులు పాతిన 
శంకుస్థాపన రాళ్ళంటా రనుకోండి కొందరు రాచకీయ చతురులు. 

ఇంతకీ యీగారమదేవతలు ఎవరూ "అనేది ఆలోచిస్తే వ9తి చిన్న 
దేవత వెనుకా కూడా ఒక పెద్ద కధ ఉంటుంది, సాధారణంగా: ఆ 
వూరికోసం ఏదైనా త్యాగం చేసిన. పేరంటాలో, బ9తికుండగా ఏవైనా 
అతీత శక్తులు (వదర్శించిన స్త్రీయో, అత్తమామల 'ఆరళ్ళతోనో 0 భర్త 
పోరుతోనో బలవంతాన చనిపోయిన పడుచో అయివుంటుంది, 

ఇలాంటిదే రాయలసీమలో అనంత పురం జిల్లాలో. బుక్కరాయ 
సముద9ం దగ్గర ముసలమ్మ, బుక్కరాయ చెరువు. కట్టతెగింది.. “ఊరు 

మునిగిపోయే" ప9మాద మొచ్చి ది. ఆవూరిలోని ముసలమ్మ అనే 

వనితను బలియి స్తే తన్ని వారణ జరుగుతుందని ఊరి పోలేరమ్మ పూని 
పలికిందట. [గామ శేంేయస్సుకోసం నవయవ్యనవతిి సుందరాంగి 
రైన ముసలమ్మ పా9ణప౦0దులై న భర్తను, అత మామలను విడిచి 
అంచులో దుమికి ఆత్మార్పణ చేసింది. కట్టవ మంచి ౪ రామలింగా రెడ్డిగారి 
“ముసలమ్మ మరణంి. కావ్యం యిదే. ఈ ముసలమ మ్మ అందాన్ని వగిన్తూ 
పసుపు పూసుకు స్నానమాడేటప్పుడు “తలమీద చెట్లు కురిసిన లలితసుమ 
పరాగపమున వెలయు అతికి వలె ఉన్న దంటా రుం ఆత్మబలిదానం 
యివ్వడానికి జల ప్రుపళం చేసేటప్పుడు _ 

ల్ 

“జ్య లదగ్ని శిఖల పి చెలనవ్వుతోబోవు 

ధాతీ9 మహాదేవి తనయయన గా” 
అసి వర్ణించి తెలుగు సాహితీ చరిత)లో ఆమెస్థా నాన్ని అజరామరం 
చేశాడు. ఇలా గా9మాన్ని కాపాడిన తల్లిగా, అక్కడ గా9మదేవతగా 
వెలసి పూజలందుకొంటుంది. 



జలు రాతు9లు వీఢులో తిరగడమే 

మానివేశారు. ఒకరోజు తిరపతినుండి ఒక బాటసారి ఆవూర మీదనుండి 

- కెళుతూ చీకటి పడడంతో ఆవూళ్ళో ఆగిపోయాడు. అతడు బాహ్య ణుడు 

కావడం ' వల్ల ఊర్ వాళ్ళు స్వయంపాకం చేసుకోవడానికి ఉప్పులూ, 

పప్పులూ, బియ్యం యిచ్చారు. భోజనమయ్యాక అతను వీధిలో 
రచ్చబండమీద పడుకోబోతుంటే ఆవూళ్లో రాతు9లు శ్రీ తిరుగుతుందని, 
బయట పరుండడం ప9మాదమునీ, తమ యింటిలోకి వచ్చి పండుకోమనీ 

ఆహ్వానించారు. అయితే ఆ సంగతేదోతను చూస్తానని ఆ రచ్చబండ 

చుట్టూ మంతి9ంచి అక్షతలు చల్లి అర్థరాతి)వరకూ అలాగ మెలకువగా 

చూస్తూవే వున్నాడు. అనుకున్నట్టు అర్థరాతిో పెద్దరాక్ష సి అట్టహాసం 

చెస్తూ వచ్చిండి. కాని రచ్చబండను సమీపించలేకపోతోంది. అప్పుడా 

బాంహ్మణుడు తన నుంతిశ క్రితో ఆమెను నిజరూపంలోకి మార్చివేసి 

పొద్దుట అందరికీ చూపించాడు. ఆమె గంగమ్మ. ఆమెను తిరుపతి 
తీసుకువచ్చాడు. యవ్వనవతియై భ_ర్తకావాలంటే ఊరిలో జకాయనకు 

పెళ్ళిచేశాడు. గర్భాదానంగదిలో ఆమె తన అసలు పిశాచరూవపంలో 

రరికువకమిం చగా ఇర భయదవడి హాొరిపోయాడు. అమె అతని 
ma 

శ 

ర్ల క ద్ లో wu రువ "శ కాగా వెంటాడి ఎంతా టంనా దొరక్క ఆ బాగ్యా నాని దగ్గరకొచ్చి 
ళ్ న్ (a 

అవి | - ణి జు గా 

పెళ్ళి చేయనని అడిగంది. అతను అలాగే చేసానని 

అడ్ ్ తాం జట్ల న్ వ శ? pu గా 

రాయిచెసి చేశాడట. నాటినుండి అమె దేవతనా వెలిసి & 

వి Sea గా గ జ క్క ఖ్ ఇ న్ » | టా శి అని “ on ఇ ఎల్ అప చి తమజల్లాదావల్శ్న ఆమె చల్లగా చూజొలని కిరిపఓి వకసడాలతని పల్లె 

| అట చ గాన్న ప9జలు (పతిరుటా అమెకు వారంరోజులు జాతర చేస్తారు, ఈ వారం 

రోజులా కొండద యువకులు ప్రీ వేషాలు ధరించి కిరువకి వీధుల 

కిరుగుతుంటాడ. ఇవి గంగమ్మ వేషాలు (ఈ జాతర రోజుల్లో ఎవ రెనా 

తిరువకి పెళిశే వీళ్లు కొజ్ళాలేబా అనుకుంటాం). కొందరు మగరాక్షసుల్లాగ 
వొళ్ళంతా మసి పూసుకుని చేషంవేసుకుని వేవరొట్ట చేతపట్టుకుని ఒకో 

గంగమ్మనూ ఒక్కొక్కరు చొప్పున పెంటనంటి తిరుగుతుంటారు. రోగాలూ, 
కష్టాలూ వచ్చినపుడు యిలా వేషాలు వేసి జాతరలో పాల్గొంటామని 

మొక్కుకుంటారట అక్కడివారు. వచ్చిబూతులు యీమెకు సమారాధన, 
(కామంతో తపించిపోయిందిగా మరి |. 



తూర్పు గోదావరి జిల్లాలే ఏలేశ్వరం దగ్గర గొల్లా య చరిత) 

కూడా విచిత్రంగా ఉంటుంది, పెద్దాపురం వమ్మజగకి. ముజరాజు 

అక్కడ చెరువు తవ్వి :చ్రాడు, అయితే లింగంపరిపై పు గట్టు ఎప్పుడూ 

తగిపోతుండేదట. బండ్లకొద్ది మట్టివేసి ఏనుగులచేత తొక్కించి గట్టు 

విగడించినా కొట్టుకుపోయే దట, అప్పుడు రాజాకు కలలో దేవత కనిపించి 

|? 
క 

అక్కడికి నిత్యం పౌలు తెచ్చే గొల్లాలమ్మ అనే ముసలిదాన్ని అక్కడ 

నిడివి ఆమె పె గటువేసేసె ఆగట్టు నిలుస్తుందని చెప్పి దట. గామ 
చలానా ర్స poms] న్ 

రక్షి ణార్ధం ఆ అవ్వ అందుకు సిద్దవడిందట. అలాగే ఆమెను నిల జెట్టి 

మట్టితో కప్పిసి గట్టు వే శారు, గట్టు నిలిచి పోయిందట. నాణినుండీ 

ఆమెను దేవతగా కొలుస్తారు. ఆమెకు మదుం కట్టించారు. అదే 

గొల్లాలమ్మ మదుం. ఆ మదుందగ్గర గొల్లాలమ్మా! అని పిలిస్తే పషయని 

ప౦తి శబ్దం వస్తుందట. ఆమె జాతర రోజున మొక్కుబళ్ళు కోళ్ళు, మేకలు 

విశేషంగా కోస్తారు. మొక్కుకుంటే కోరిక తీరుస్తుందట. ఈ జాతరకీ 

చుటు ప౦క్కల [గామాల (జలు తండోప "తండాలుగా వస్తారు. 

విశేషమేమంటే ఉదయం నుంచీ మంచి జోంగా వచ్చే జనం (ళ్ళ ధుసూకే 
వ సడి రంల క ఈ లదు లం సాన Fis ల న ,- టప్పటికి జఒక్నరు కూడా కనబడరు. రాతికి అత్క్మడ ఉండరాదని అమ్మ 

వాం ఆదేశమట, అది, అసలే అడవి |ప్రాంకం, పాదులు వమం్యడ 

గబ్బలు విశేషం. ఆ శీమ్మవారి పేరు తలిస్తే అవి ఏమీ కరవవని అక్కడి 
Pa) 

వాళ్ళ్యనమ్మకం, 

ఇలాంటి వానిలో తూ గోదావం జిల్లాలో కాండ9కోట నూకాలమ్మ, 

పెద్దాపురం మరిడమ్మ, రాజమండి 9) సోమాలమ్మ, కొవ్ప వరం పమత్యాలమ్మ 

మారేడుబాక మావుళ్ళమ్మ, తుని దగ్గర తలుపులమ్మ, రాయవరం 

పోలమ్మ, వానవలి పల్లాలమ్మ, కొంకుదురు గంగాలమ్మ, చింతలూరు 
య య అః 

నూకాలమ్మ, పెద్దాపురం పరదేశమ్మ, నిడదవోలు కొటస త్తెమ్మ, ఏలేటి 

పొడు ముత్యాలమ్మ, మల్లప్ప దిబ్బ పెద్దింటమ్మ, మండపాక ఎల్లారమ్మ, 
గొ 

బొడసకు [రు పెళ్ళమ్మ, అమలాపురం సుబ్బాలప్ము, రఘుదేవపురం 

శ 

దుర్గమ్మ యిలా ఊరూరికి ఊన్నాయి. నిత్య నెవేద్యాలందుకుంటు 

న్నాయి. ఈ (గామ దేవతల "పిర్లు ప్రీలకే కాకుండా పురుషులకు కూడా 

పెడతారు పోలయ్యని, పల్లయ్యని, ముత్యాలయ్యని, మావుళ్ళయ్యని, 

మరిడయ్యని యిలాగ, అంటే జానపదులు |గామదేవతలని అంత భరితో 
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ను ల had ra ల 
ఓ రం సంలు లవి దు దె దె డా URS: రు టం, (జ్ అం వెం 

టే 
సే దేవతలకు షుుక్కుకుంటారు వారకల్లు గండదీపం, 

మహిషాసురుని వసా, (గామస్థులకు కష్టాలు వచ్చినపుడు. యీ 
జ 

కా 

మని, వారకలు అంటే తాటికల్లు నంతలతో 3 తెచ్చి అమృవారి! యివాః గూ 
” ద 

డం. గండదిప6 అందే మండిగల్ నూ7హోసి వల వేసి వెలిగించి 7కి 
' Po 

మీద పెట్టుకొని ఊనగింపుగా వళ్ళి అమ్మవారి గుడిలోకి యివఃడం. 
లు 

కావడికోళ్లు అంటే ఒక కర9కు ఇరు వైపులా రెండు కోళ్లు 
కట్టుకుని ఆ కరరిను భుజంమీద కావిడీలా పెట్టుకొని ఊరేగింపుగా తెచ్చి 
అమ్మవారి గుడికివ్వడం (ఇవన్నీ ఆసాదుల వరం) 

సాధారణంగా కోడినిగాన్తి మే కనుగాని, గొజైనుగాని బలిసామని 
మొక్కుతారు. ఆ కష్టాలు తొలిగిపోత్రే ఆ విశ్వా సంతో ఆ అమ్మవారి జ జాతర 
సమయంలో వానిని కోస్తారు, (వీనిని అమ్మవారి పేరు ' చెప్పి కోసినా 

కాండ9కొట నూకాలమ్మకు హూ [9 ఎనుబోతును బలియిచ్చె వా రట, 
అలాగే కొండదేవతలకు నరబలులుకూడా యిచ్చెవారట, పెద్దాపురం 

చ 
ఆలా | 

గ వు వ ఆవి వం అలానా చ లె అనీ మండమ్మ ఆర్థం చెల్లాకళ్ళు చేసాట, ఆ చల్లాకళ్ళలో ప౦8ి ఆదివారం ౬ థి ౧౧ ఈ ౮ 
॥ అల్లో స అగా ల శాత 4 > లు rr ర్ క వుంచి పషబలంగా ది, ఈ హలా నానికి బండమిద వేషాలు 

స గా 
అస Care mane ఒల్లో య జ వ జ (4 ఇల ళ్ శీ గ్గ డా 

(బర్ట్. దండ! నామాలకు జాతరకు యుసడు నాగరకంగా రం, 
వో వ 

నాటకాలు వయా ఊత్సివకార్యకగివ్షాలు నదుపుతున్నారు, చివరి 
రోజు అని రకాల కలారాపాలత్ ఊరెగింస చెసా సారు. తుని 

ప్ = యి లోని తలుపులవ రకు కు (తలుపులమ్మ) 
యిప్పటికీ జంతుబలులు జటుసతునే ఉన్నాయి. ముఖ్యరిగా కొ9 తగా 

| లా బ్బాక్టక్లా, కొన్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా అక్కడికి త్రీసి సి కెళ్ళి 
ఆమెకు మకనుగాని, కోడినిగాని బలియిచ్చి ఎవ9మాదాలూ రాకుండా 
కాపొదడవుని వా9స్టంచుకుంటారు. రాయవరం వంతనదగ్గర పోలమ్మ 
ఒక నెట్టు కిరిందవుంది. పతి బెటా బ9హా శఉండమెన జాతర చేస్తారు 
జాకా Fun పూర్వం భి రోగం మేళాలతో కూజా జాతర జరిపేవా రు, 

కాడూ, లారి Car 

కొప్ప వరం వబుత్యాలమ్మ జాతర ఉగాదిముందు చేస్తారు, ఇది పిల్లల 
ఆర్థం, ఈ తర్ధంనాడు తలిదండు9లు తమపిల్లల్ని ప్రస కెళ్లి అమ్మవారికి 
పచ్చి పో న పళ్ళిష్పైసార. ఆమె పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని కాపొడ్తి రక్షించే తల్లి అని 



4 =. య. అవ నాల ఎర కాం 

షె 

SD వత శతం. పదుయనా ఉయా తె మధిర ప్ ఒన్న గాజులవా లాటి 

పిలిచి గాజులయించుకుని ఒక యింటిలెత కోయిందచట ౫ లు సాకి 

ఆమె ఎప్పటికీ రాకపోయేసరికి అతను ఆయింటివా౭విపికిళి అడి 
వాళ్ళు ఆమె వుంత్యాలమ్మ అని ఏహాంచి ఆ డబ్బు ఎ 

ఇలాగే మరిణమ్మ మీదకూణా గాజుల కధనం 

వెయించుకు వెళ్ళిపోతే గాజులు మల్లయ్య నాడబ్బులొ నాడబ్బులో అని 

కేకలు పెడుతుంటే అతన్ని అక్కడ రాయిని చేసేసిందట. ' దానిని 
గాజుల మలారం రాయి అంటారు, 

ఇక కొంకుదురు గంగాలమ్మ అక్కడి శెరువులో దొ రెకిత్ర గట్టున 

గుడి కట్టింళ చారు. పంటలు ఎక్కువ వండాలని, గాళామంలొ మస 

కలరావంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడాలని యూ అమ ఎ్రవారికి కొళ్ళూ 

మెకలూ కోసి ఏటేటా జాతర చేసి తిర్దంచేస్తారు. ఆపదల్లో ఆమెకు 
మొక్కుకుంటారు, ఊళ్ళో ఎవరు పెళ్ళి చేసుకున్నా తప్ప నిస సరిగా ముందు 

యీఅమ్మ వారికి చలివిడి పొనకాలు పోసారు, ఈ అమ్మవా ర్త తీర్దాలకు 

గారెలు బూరెలు వగైరా పిండివంటలువేసి అమ్మవారికి నై పద్యాలు 
పెడతారు. హిరుగూరి బంధుసనులను కూడా పిలుచుకుని పండుగలా 

శ్రవార్ల ప9కిరూపాలు గరగలు, జాతరలో 
లో జ ఇ ల జు క. వ ఇన స్ట ఖై జి ర. లా a అద నా న్ు అసాటులు (ల. మగవాళ్ళు పరికఉ వెసుకొని ఒక వంచి పెట 

త 
మ 

గ వ. 
శి 

| 

౦ 3 eb ర్ల ర్న ౭9 
గొ 
(8 రో 

థై ర J స్తీ గదా, అందురని స్త్రీ వేషాలు) 

గరగలు గై ౭మీద పెట్టుకుని డప్పుల మాతకు అనుగ:ణంగా ఎగురుతూ 

(ఈ మేధ్య దీనిని కూడా నాట్యం అనెస్తు॥ న్నారను కొండి చేతిల వేపాకుతో 

శీరగదిస్తుంటారు. ఇంటింటా కాళ్ళమీద ఓించెలతో స్ళ్ల పోసి ఓయ్యం, 
హా సుపు, "కుంకుమ, ఫలహారం పళ్లెంలో పెట్టీ యిచ్చి హారకియిసా రు. 

తీర్థంనాడు రాతి? గుడిదగ్గర మొక్కుకున్న వాళ్లు పుకలూ, కోళ్ళూ 

కొసారు. ఈ గంగాలమ్మకు క కూడా ఒక గారవుంది. ఈమె పడాలవారి 

ఆడబడుచు అనీ, మరణం సంభవించినా మముకారం చావక అక్కడ 
గాామదేవతగా వెలిసి ఆవూరిని కాపాడుతుందనీను, అందుకే జాతర 
సమయంలో యీనాటదీకీ కూడా ఆమెకు పడాలవారు మొదట చీర, రవికల 

గుడ్డ పెట్టి గరగ ల్తితేగాని జాతర లేవదీయరు. 
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మరో గా9మదేవత్ర నేరేళ్ల మ్మ కధ నుంచి ఆసక్తికరంగా వుంటుంది, 
ఆమె ఆగా9మంలో ఒక రితు యింటప్పట్టింది, బాలికగా ఉండగా తల్లి 

ఎంత తిండి పెట్టినా సాయం౭త9ం శ9మపడి యి౭ టికొచ్చి న తండి9కి తల్లి 

కూడు పెట్టలే దస్ ఫిర్యాదు చేసేదట. అన్నం కుండెడు వార్చి పెట్టినా 

తినేసి పెట్టలేదని గోలపెబ్టేడట. ఒకరోజు తండి పరీక్షిద్దామని మిద్దెక్కి 

దాక్కుని తల్లి కుండెడు కూడు పెట్టడం చూసేడట. సాయంత్రం ఆపిల్ల 
మామూలుగానే తల్లి తిండి పెట్టలేదని ఫర్యాదు చేసిందట. వెంటనే తం (దె 

అది ఏదో పిశాచి అని పట్టరాని కోపంతో పలుపుతాడు తీసికొని కొట్టడానిక 
వస్తుంటే ఆపిల్ల పారిపోవడం మొదతకెట్టింది. వెంటబడి తరుముతుంటే 

కొంతదూరం వళ్ళి మాయమయిపోయిందట. తరువాత ఆ గా౦ను 
దేవతగా పలిసిందట, 

ఏపిగ్గా.సేకంస్తే పఠతిగా9మదేవత వెనకా ఒకగాధ దొరుకుతుంది. 
కాలకినుంలో యీదేవతలకు ఆదరణ తగ్గుతోంది. ఈగా9మదేవతలకు 

నష, న్న కే అలీ న్ గాలి గీ షా జ క న. = 1 బదులు ఇప్పుడు ఊరూరా వుం తగాంమడెవతలు పలిశారుు. వా " 2 అలనే 

రి? 

J 

ఇష ॥ రా య్ చొ, =, శ్ చ uw జ. క న్ టా ఓ రతా రొ జ ఊంబిం ను ఊంక మ్%6 స పెతందా రుం రాజ్యాంగంప%కారం వళ్ళ వ్? స 3 టో 

మనిషి ఒవికం వారసిన డైరీ అంటారు. ఆ డైరీలో ఏమి క్వ 
తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ప్రఠివ్యకికీ వుంటుంది. ఈ కోరి 
సొమ్ము చేసుకుంటారు జ్యోతిష్కులు. జానవదులలో ఈ జొస్యాలపట్ల 
మక్కువ మరి ఎక్కువ. ఈ జోతిష్యులు అచేక రకాలు, ముఖ్యంగా 
అనాదినుంచీ మనకు కనిపించేవాళ్ళు కొండదొరలు, చిలకజోస్యులు, శివ 
చెప్పేవాళ్ళు, ఎరుకుల సానులు, సోదె కత్తెలు, సాముది)కులు, చక9ం 
వేసేవాళ్ళు, ఉపాసకులు, బాబాలు, దేవుడమ్మలు, సిద్దాంతులు వగైరా 
వగైరా వగైరా. వీరు చెప్పేదానిలోని నిజానిజాల జోలికిపోకుండా 
గుడ్డిగా నమ్మి పరికిస్తే ఏవో అద్భుతాలుగా కనిపిస్తాయి, 

కొండదొర 
“తీరాముడు, కొండదేవర, పోశేలమ్మ, పైడితల్లి, దారాలమ్మ, 

సుంకులమ్మ, కొండ మారెమ్మ ఆజ్ఞ, అయ్యగారి ఆలోసన గొప్పది- 



మనసులో అనులుంటున్ను పగి కాసు "లా అయిపొటై, తానం సూ ద 
మంచిది_ముందు కెళ్ళాల్సిన చైనుండ్, కొండదేవర ఆ ఆజ్ఞ” అని కొండ 

యాసతో మాటలు పట్టిపట్టి గుమ్మంలో. కనిపించిన వాష్థను ఉఊదేశించి 
(ట్ 

పలుకుతుంటారు కొండదొరలు, నుదుట కులకం ఒట్టు. వుక్కుమీద 

సుపు, చెవికి రాగి రింగులు, తలపై సిగ, సిగ పె పక్షైఈకల్కు మణి 

ట్టుకు రాగి ముదగ్కు మెడలో పులిగోరు. తాడు పూసలదండలూ, 
పుమీద అమ్ములపొది, పొదిలో బాణాలు, కరకు తగిలించిన మూట 

వెనక్కి వేలేసుకొని జ్యోతిష్యం చెపుతామంటూ అప్పుడప్పుడు వస్తుంటారు, 

వ్ళ్ళు నామక। చెయ్యి చూపమంటారే తప్ప చెప్పే దంతా ముఖం చూసి, 

ey & mm ౬ 

ఈ చెప్పే వాటిలో నివి చాలావరకు సామాన్యంగా అందరికీ వర్తించే 
పైపై. పడికట్టు మాటలే, “ఆకర్షణ గొప్పది, కపటంలేని జల్మ, కడుపులో 
ఆబలాసన గల మరు లచ్చిమి కుదురు లేదు, అమ్మ “జారు గొప్పది, నీ 

నపేబు పెద్ద డి కాని నరదృష్టి కొట్టేసి అంతా సున్నా అయిపోతుంది, 

ఈ నరఘోష తొలగిపోయి పెద్దమెట్టలో కెళ్ళుడాని ఒక్క వ-.క్క వ తా” 

అని కాగితం ముక్క మీద కలంతో కొన్ని గీతలు గీసి అందులో పసుపూ 
కుంకుమా వేసి హిట్లం కట్టి మంకి9ంచి ఇసాడు. ఎదుటివాడి లొంగు 

జాటు చూసి ఏమీ ఇవ్వనక్కరలేదంటూనే తావీదు కట్టి పాతచొక్కా, పాత 
పంచి ఐదు సోలల బియ్యం, అయిదు రూపాయలు ఇలా వారి వకరణను 
బట్టి వశ_.-లు చేస్తుంటారు, వీళ్ల చెప్పే దానిళో ఏదో ఒక మాట బలంగా 

హృదయానికి ప బ్రేసి చెప్పి ంచులొదేవాళ్లు ఆక్నతులవుతు ంటారు, 

అందులో ముఖ్యంగా పై మెట్ట కెళతావనగాన హాంగిపోయి. లొంగి 

పోతాడు. తావీదు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఒక తమాషా చేసారు. సంచిలోంచి 
అమ్మనారి ఫోటోతీసి తావీదు దానిమీద పెట్టి ఒక అడుగు దూరంలో దోసిలి 
పట్టి “రా” అనమంటారు. అలా “రా” అనగానే అది ఎగిరివచ్చి దోసిట్లో 

పడుతుంది, దాని పనుక మంత9మేఉఊందో, తంల దే ఉందో అర్ధం కాదు, 

వీళ్ళు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, ఎస్, టి. రామారావు, కృష్ణ, శోభన్బాబు 
జన, జయసుధ, జయప9ద వంటి మేటి సినీనటులతో నూ, నె|హా 

మొరార్జ, ఇందిరాగాంధీ, సంజీవ? డ్డ గిరి జెల్ సింగ్వంటి పెద్దపె ద్ద 

రాజకీయ నాయకులతో నూ కీయించుకున్న ఫొటోలు చూపుతారు, దొనితో 

మనకు వాళ్ళమీద మరింత గట్టీ నమ్మకం కుదురుతుంది, వీళ్ళ పేర్లు 

కత్తుల కృష్ణా డ్డి, కృష్ణమరా జు, రామళాజు యిలాగ చివర రాజు, రెడ్డ 
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ల జ వ స్త్ దు చి 

పేర్లతోనే ఉంటాయి ఎక్కువగా. వచ్చి పెశ్ళేల్ గా అల్లూరి శితారామ్స 
౯ 4 ల 

రాజు పేరు అరడజను సార్షయినా ఉచ్చరసాద. విల చింతవళ్లి 
™ చి ర్న 

ర ఇ 
చలకి జో న్యం 

ముఖాన రూపొయిబిళ్ళంత కుంకంచొట్టు, ముంజతులకు మురుగులుః 

నెకిమీద గొడుగు కాలికి కడియం, చెవులకు పోగులు, చంకన చిలక 

పంజరం పెట్టుకొని వీధులపంట జోస్యం చెబుతామంటూ తిరుగుతుంటారు 

కొంతమంది. అసక్తి కలవారు పిలిచి చెప్పమంటే. పంజరం కింద 
పెట్టి బిచాణాపరచ్చి దానిమీద పది పన్నెండు కవర్లు వరుసగా పేర్చి 
పావలా పుచ్చుకొని ప$ిశ్న అడిగేవారిపేద ఉచ్చరిస్తూ పంజరం తలుపు 

తీసి చిలుకను బయటకు పిలుస్తాడు. ఆ చిలుర వయ్యారంగా బయటకు 
వచ్చి ఓరగా యజమాసిని చూసూ కవరలో ఒకొక్కటే ముక్కుతో 

. అయత (య 

తీసి పక్కన పెడుతూ ఎక్కడో ఒక కవరు దగ్గర ఆగి దాన్ని కరచి పెట్టి 
తెచ్చి అతనికి ఇస్తుంది. ఆ కవరులోని కారుల పె పంకటీశ రసాఇమి, 

' GG a | అం లు 

సత్యన్నారాయణమూ ర, ఆంజనేయసాఃమి పార్వతీ పరమేశణరులు: 
© " ' ead యం రి ఛం రు 

ఖ్ Pal ళా (తు ౧తారామలక్ష్మణులు, దుర్గ వగైరా దేవతల బొమ్మలజో ఏదో ఒకటి 
wm షట eS Mm nf శీ శ. ల లొ త బు లాట్ ఉంటుంద, మరొ కాగతం మిద “మీచ అనుకుంటున్న! వని అరుగెల: 

qm (aa) 

రవెదితుంద్కి వచ్చె అమావాస్య  పెళ్ళినద గసరనుంచి మీ జాతకం 
౧ 

వకెతోను శతృత్వం మంచిది 
కాదు” వంటి ఎవరికైనా వర్తంచేటటువంటి మూడు నాలుగు వాక్యాలు 
అచ్చుకాబడీ వుంటాయి. ఆతడు అవి చదివి వృచ్చ కుని కోరికకు 
అన్వయించి చెప్పీ అందులోని బొమ్మలు అతనిపై ఎలా అనుగ్రహం 
చూపుతున్నాయో నప్పించి చెబుతాడు, ఈ చెప్పడంలోని నేర్పే 
మనల్ని నంభ్రమాశ్చర్యాలలో ముంచెత్తుతుంది. ఆపైన ఆ జ్యోతి 
మ్యుని వ్యాఖ్యానపూర్వకమైన వాక్కు సమ్మోహితులను చేసుంది. ఈ 
చిలక జోస్యాలకు రాజమండి9 జంతర్ మంతర్ రోడు మంచి పిసిది, (మునిసివల్ ఆఫీసు ముందు రోడ్డు) న న 

వివ( 
వల్లెటూళ్ళలోన్తూ పట్టణా లలోను, 

గడ్జెలని ఉంటాయి, 

. అక్కడక్కడ వీరభదుడు 
చచ్చిపోయిన 'తమ బిడ్డ విరభదు9డయ్యాాడని 

మైల మం 7 

న. క Wu 

WE 11 స 
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(౧) రడ ఫలు, ఇక్కడ ర 

దు9డః గా ఒక పెద్ద విభూతిపండు, అతని సర్వ భ దకాళిగా ఒక లక్క 

అవు, పెడతారు, ఇలా ఒకో్మ్యగర్దిమీద 40, 50 దాకా & భదుిలుంటారు. 
గ గడా చ్చు క జ చ 

పూజాదికాలు చు గద్దె పుర బున గణా చార బస్తుంటుండి, 

( యా గదెలపె నిలుపుతుంటా రుకొందఓలి త 
యల ఎగ a 

re ద ౫2 జాకి ననా ఇళ్ళ "* ఎవరి కెనా నలతగా ఉనా, దరద గాలు వదిలకున్నా ం 
ణా ద యా యాం 

త బడీ అనుమానాలున్నా : అర్ధరు పొయి దిగ 

డిచి ఆ మనిష బంధువులెవరన్నా.. (మెన క్త వర ాజుఈ గణాచారి 

వద్దకు వెళ్ళి ఇచ్చి ఎదురగా కూర్చాని సాంబారోణి హిగ వెయ్య గా 
(౧) 

ఇం '౧ళి, మూడు నాలు గుసార్లు తె గై న ] CC ps 
లర 
3 ఇ Gg 

f > 
tx వ త క 

PR 

(09, గ్గ 

శల విరబోసుకొని శివం చెప్పడం. వి పారిరంభిగ్తుంది గోవింద గోవిందా 

౦టూ, శివంటే పూనకం. ఆ వచ్చిసవాళ్ళ తాలూకు వీరభదు9డు గాని, 

వాళ్ళ తాలూకు చచ్చి పోయిన పెద్దలుగాని, వెంకటరమణమూ రి గానీ, 

సత్యనారాయణస్వామిగాని, ఆ గణాచారిని అవేశించి విళ్ళ ప9శ్న లకు 

జవాబులు చెబుతారు. ఈ శివంకి _ వెళ్ళినవారిముందుపరిచయంల్ నే 
జం నే సమా 

య ఆయ నాం ఆక సస కారిన హూ వ్ 
థానాలు చెప్ప స్తుంది, అలా ౭ నప్పుడు 3 వెళ్ళినవాళ్ళు ఆ ఆ'వేశించిన 

వారు వచిన విషయం గ9హించేసి శివంలో వాళ్లడక్కుండౌస 
వ 

శై శ "ది సూటిగానే (పన్న 6 చి సమాహానాలు రాణ ట్టుకుంటారు. ఈ ఈ శవంలో 

చచ్చేపోయినవాళ్ళూ, దేరళ్ళూ వచ్చి మాట్లాడడం, వాళ్ళతో వెళ్ళినవాళ్ళు 
వూ వ డం చూస్తే బలే ౫ గమ్మత్తుగా ఊంటుంది. ఇందులో మాటమీద 

నమ్మకం కలుగజే శే సిది గణాచారి వాగ్దాటి మా|తమే, ఏడుకొండలవాడో, 

మరోదేవడో వంకర చేసారనేది వీళ్ళు సాధారణంగా చెప్పేది, వంకర 

అంటీ వీళ్ళు ఏదో అపచారం చేయడంవల్ల ఆదేవుళ్ళు ఆ|గహాంచి కీడు 

కలిగించడం, చివరన గణాచారి ఆ కీచు తొలగిపోవడానికి, రోగం 

నయంకావడానిక విభూది మం తించి యిస్తుంది వాళ్లకి బొట్టు పెట్టమని. 

పల్లెళ్స్ ని య శివయీద [పజలకు చాలా విశ్వాసం, ఈ గద్దెలకు తూర్పు 

గోదావరిలో కుతుకులూరు, కొంకుదురు, | పత్తిపాడు రాయవరం 

(ప్రసిద్ధం 

y 

౨ఎ ఈఏ. 

ఆది దేవుడు. పరమేశ్వరుడు ఎరుకలసాని వేషం వేసుకొని పార్వతికి 

ఎలుక చెప్పి నట్టు, వెంకటేశ్వరస్వామి ఎజుకత వేషంతో వెళ్లి పద్మావతికి 
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జోస్యం చెప్పినట్లు పురాణగాధలున్నాయి. అందే ఎబుక అంతపురాతన 

మెనదన్న మాట. 

పల్లెటూళ్లల్లో “ఎలుకలు” అని ఒక జాతి ఉంది. పభుత్వం వీరిని 
షెడ్యూల్డ్ తెగల జాబితాలో చేర్చిఆది. వీరు పందులను మేపుతుంటారు. 
అంతేగాక మగవాళ్లు ఉండెలు బద్దలతోనూ, నాటుతుపొకీలతోనూ పిట్టలను 

కొట్టి అమ్ముతుంటారు, ఆడవాళ్లు పురుళ్లు పోసారు మంత9సానుల్లాగ. 

కొందరు ఎలుక చెబుతారు, 

తలపై కొప్పు, ముక్కున ముక్కెర, నెత్తిన ఎజుకలబుట్ట, బుట్టలో 

పసుపు రాసిన చిన్న చేట ఇవీ ఆమె సామాగి9. ఇంటిలో ఎవరికైనా 
అనారోగ్యంగాఉన్నా, పిల్లలకు బాలగీహలు పట్టుకున్నా ఈమెను పిలి 
పెంచి ఆడవా శ్లందరూ చుట్టూ చెరి మూడు దోసిళ్ల బియ్యం ఆమె చేటలో 

పోసి సోదె చెప్పమంటారు. ఆమె పెద్దాపురం మరిడమ్మ, కాండ9కోట నూకా 
లమ్మ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ వగైరా దేవతల పేర్లు తలచి సోదె చెప్పడం 
పా9రంభిస్తుంది. ఎందుకు పిలిపించారో, అనారోగ్యం ఎవరికో వారి మాటల 
వల్ల ఆమె ముందే తెలుసుకుంటుంది. దానికి చిలవలు పలవలుబేర్చి 
చిత్రమైన బాజీలో పూనకం వచ్చినట్లు పితివాక్యం గడగడా చెప్పుకు 
పోతుంటే అందరూ నిశ్చ ష్టులెవింటూ ప9శ్నలువేస్తూ, చెప్పేతీరునుబట్టి ఆ 
సమాధానాలు నమ్మి ఆమె ఆదేశించినట్లు చేస్తాను. రోగనివారణకు సాధార 
జంగా కోడితో గాని పందితోగాని దిగదుడపు పెట్టాలంటుంది. దిగదుడు 
పంటే మూస తవ్వల బియ్యం అన్నం వడ్డించి బుట్టలో పెట్టి ములగ 
కూర, సెలగపిండి కలపి వండిన కూర దానిలో కలిపి కొంచెం అన్నం 
పీసికి చిన్న విమిదలా చేసి దానిలో నూనె పోస దూది వత్తువేసి వెలి 
గించి నల్లకోడిపెట్ట పీకకోసి ఆ రక్తంతో రోగినుదుట బొట్టు పెట్టి, ఆకోడినీ 
ఆ అన్నం బుట్టని రోగి తలచుట్టూ మూడు సార్లు తి9ప్పి అఆ బుట్టి ఊరవతల 

పౌరేయిస్తుంది. కోడిని ఎజుకత తీసుకుపోతుంది, రోగ తీవ్రతను బట్టీ 
ఆ తుడవం డవ్వులతో కూడా పోయిస్తుంది. అంటే ఆ బుట తీసుకు 
వెళ్ళేటప్పుడు డప్పులు వాయిస్తూ తీసుకువెడతారన్న మాట, “ వందితో 
దిగదుడువంటే పంది యొక్క పీశ కాకుండా దాని కాలివేలి చివర రక్తం 

' వచ్చేలాకోస్తి ఆ రక్తం అన్నంలో కలుపుతుంది. ఆపంది ఆమెడే, 
దాన్న లా వినియోగించి నందుకు కొంతడబ్బు వసూలు చేసుంది, రోగం 
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చిన్న దయితే రంగుదారాలతో వ్రేరునుక్కకట్టి ౨౦డురూపాయలు పుచ్చు 

కుంటుంది. ఈ వేరుముక్కలకే, దిగదుడుపులకీ ఆ జబ్బులు తగ్గిపో తా 

యని చాలామంది నమ్మకం, 

సోది 

“సోదోయమ్మ సోది సోదడగరండమ్మా సోది” అని మిట్ట మధ్యా 

హ్నం వేళ చిన్న ఏక్తార తంబుర నొకదాన్ని చేతో మీటుతూ ఆశృతిలో 

గొంతుకలిపి పాటలా మాటలు పలుకుతూ సోడిక తెలు వీధుల్లో తిరుగు 

తుంటారు. సోది చెప్పి ంచుకునే ఆమె చేటలో [మూడు సోలల బియ్యం 

పోసి ఎదురుగా కూర్చొని చెయ్యి చాపుతుంది, సోదికత్తె ఆమె చేయి 

స్పృశిస్తూ, ఆమెకు సంతానం, పిల్లలు, పెళ్ళిళ్ళు, పంయాణాలు, భార్యా 

భర్తల సంబంధం, ఆర్ధిక పరిస్థితులు, వగైరా ఎన్నో విషయాలు 

ఎడతెగని వాగ్గోరణితో చెప్పుకు పోతుంటుంది. మగవాళ్ళని పుంజనీ, 

ఆడవాళ్ళని పెట్టనీ, పుంజంటే గడ్డం, పెట్టంటే బొట్టు అని పలికి సంజ్ఞా 

పరిభాష వీళ్లదే; ఆమె ఆ చెప్పడంలోనే చెప్పి ంచుకునేవాళ్లనుండి తనకు 

కావలసిన సమాచారం రాబట్టుకు చెబుతుందనేది ప్రతీతి, ఏమైనా వీళ్ళు 

కూడా ఆడవాళ్లని బాగా ఆకట్టుకొని బియ్యం శేర్లకొద్ది దండుకు పోతుంటారు. 

ఇందులో ఎక్కువగా పనిచే సెది పరేంగిత జ్ఞానం. 

జాతక చకాాలు 

ఈపద్ధతి కాళిదాసు కాలం నుంచీ కనిపిస్తోంది. గుహ్తరాజుల స్వర్ణ 

కాలంలో వరాహమిహురుడు దీనిపై ఒక సిద్ధాంతమే పతిపొదించాడు.* 

పట్టిన తేదీ, నక్షత9ం ఆధారంగా రాశి చక్రం వేసి లగ్నం కట్టి గ్రహ 
స్థానాలు నిర్ణయించి, ఆగ9హల అగహానుగహాల ననుసరించి ఏతేదికి 

నీది కలిసొస్తుందో, ఏసమయానికి ఏవెడు జరుగుతుందో, శుభాశుభాలు, 

ఉద్యోగాలూ, పెళ్ళిళ్ళూ ఒకటేమిటి సమస్తమూ చెబుతారు. అవిజరగటం 

జరగకపోవటం అటుంచితే యిది ఒకసిద్ధాంతం పా౦తిపదిక గా చెవ్ప బడే 

శా సం అని తెలుసోంది. 
N= pale 

ఇది సంస్కృతం నుండీ తెలుగులోకి వచ్చింది. పుట్టిన సమయపు 

నక్షతా9న్ని బట్టి చక9ంవేసి దశాశేషం కట్టి గంహచలనాన్ని రవి 6 సం, 
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చంద 10 సం. అంగారక 7 సం. బుధ 17 సం, గురు 1కి సం, 
శుక9 క సం, శని 18 సం. రాహువ్స 18 నం, కేతువు 7 సంవత్సరాలుగా 
మొత్తం పురుషాయ కపీమాణం 120 సంవత్సరాలు లెక్కించి ఈ దశ శళ్లో 
మరల అంతర్దశలు విభజించి వాని ప్రభావాల ఫలితాలు ఇబుతార్తు, 
ఇది భా ప్ర్య మని అన్నా చెప్పినవన్నీ జరుగుతున్నాయా అనేది 
సందేహప్ప దవే, వివాహాలకు లఅగ్నాలూ, శుభకార్యాలకు ముహూరాలూ 
దీన్ని ఆధారం చేసుకొనే పెడుతుంటారు. చెప్పింది జరగకపోతే అది 
పార్వతీదేవి శాపమంటారు, 

నావం ద కం 
జీవితరేఖ, హృదయరేఖ, శిరోరేఖ, అద్భృష్టరేఖ, విద్యా రేఖ, కుజరేఖ వివాహరేఖ, గుర్కు శని, రవ్హి బుధ, చంద్ర, శు[క్క కుజ స్థానము. లు, బొటనవేలు, అరిచేతిరంగు వగైరా ఆధారంగా హస్త సామ: కం చెబుతారు, 

' ఎలక్టాఫనిక్క్ ఆటమిక్ శకులతో నర్ గమిస్తున్న అమెరికావంటి పాళ్చాత్య దేశాలలో కూడా దీనికి గొప్ప గిరాకీవుంది, ఇంగ్లీషులో షీరో, బెన్టమ్ అవే పండితులు పామిస్ట? [గంధాలు [వా శార్రు తేలుగులో వీని కనువాదాలేగాక్ర నూర్యసాము డికం వ వంట స్వతం[త [గంధాలు కూడా ఉన్నాయి. కాకపొళే ఇంగ్షషు పద్దక్ కై, శెలుగు పదకిక్రీ కై ఖ్యిమెన ' ® తనా _ నాళ్ళు ర్చ దయరేః నాన్ని హన వాళు బవితర్కే అంటారు, చ జ తాన్య స లో 
జు 

౬ 

నల్మల్యమువి న టైం అరచేతి! మితం, మన వాళ్ళ వొ స్రం [ఎళ్ళకు గా ॥ me తలల సైటు 
[ 

ఫ్ 
రాడా వీ సకించ గ (వేళ్ళ కణుపులను రాసులుగా న ంశించడం, (వేళ్ళపై భాగాల. శంభు చ కాలు గుర్తించడం), ఇరువురికీ రేఖల, hts స్టానాలూ, చ2థారాలు, 'మగవారకి. కుడిఇె చెయ్యి, ఆడవారికి ఎడమ వెయ్యి - చూసారు. శవొవ్కు. వివాహం, సంతానం, _విదేశయానం, గండాలు, లః "టరీలు, చేపకు. డగుళ్ళు వ గెరా విషయాలు భవిష్యత్తుల 5 ఏవి స్టరాలలో వీమేం జలు సుతాయ * చెబుతుంటే చెప్పించుకొనేవాళ్ళు నుం! శ వ గ . “వింటుంటా టారు, : వాళ్ళు చెప్పిన వ9కారం రాబోయే” + అద్భ షా హాన్ని” తలచుకుంటూ మురిసిపోతూ రూపాయి. చెల్లించేసి రాజో, ' పోతుంబ్లారు, నాజమండ్రి9 ) జంతర్ మంలర్ రోడ్డులో ఇంగ్లీషు అిల్లుగుల్లో (వవావ హ్ంలా 'రటి సాంశేతిళ్ల వదోచ్చా రణత్తో' సైంలు య్ తక్క నిలబడి ]  క్రెక్సే. మ యాసావ్ష. డిరికుల' చుట్టూ ఎప్పు డూ జనమే, | " 
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అ ల ' Me 
ఊనసొసకులం మనం 

ఇంటో డేవీ ఉపొసకులు, హనుమముపొసకులు, క్ష Roa 
రీ ఆ ఛ హా లీ % జి ఎరౌ సం అ క జ 75 zc చై దెకణా 

కాధకులు అనేక రకాలు; దేవి ఉపాసకులు కాళి౯ాదెవినిగాసి లలితాదేవి 
నకులు 

గాని దుర్గనుగాని ఊపాొసిస్తారు. హనుమదుపాసకు అ 
ఎమ్మే ఇ లో _ 

పూజ చేసారు... కుద! దేవకారాధకులు సతాశు్క ఎ|[ర మాంకమ్మ 
అలాల ళో + 

/ ఉలే 

కరపికాచి వంటి క్షు దేవతలను మద్యం, మాంసం, రక్తం నివేదన 
ణి | 

చేస ఆరాధిసాట. కొందరు ఆర్ష 

పూడ్చి పెట్టీన శవాలమీవా కూర్చుని జవాలు చెస్తారు. ఈ కు|దదేవతలు 

E న 

ల [3 స్పశానాలలో కహా లాల వుధ్యా 

క్ష శే? అలాకోడినో, కుక్కనో కోసి ఆకాధించినంతకాలం వాళ్ళ (పభ 
ఫేలించేస్తాయల. నివేదన ఏలిజున పయ్య్మెకపాతే ఆరోజున వాళ్ళనే 

తినెస్తాయట అన్నాడు మాతాత ఒకసారి. . ఇది విన్న మాఅన్న “అయితే. 

రాజకీయ నాయకులు కూడా త్తు [దదేవతలే” అన్నాడు. కారణం, వాక్య 

కూడా వాళ్ళ భ్రజనచేక్తూ తిరగినంతకాలం. పైకెత్తేస్తారట. ఎప్పుడు. 
మానెస్తే అప్పుడు తొక్కేస్తారట, 

ఇంతకి వీరంతా ఉపాసనాబలంతో జోస్యం చెబుతారు. ఇందులో 

వాక్సుది ముఖ్యం. వీరు మనిషిని చూసి అతని గతం, భవిష్యత్తు 

కశ కుకటినటు చెబుతు౭టా₹, చెప్పే వాటిలో జకటి రండు గటిగా 
లా అ దట ల ర... రు 

సతుకుంటాయి, దానితో చెప్పి ంచుకునేవాడు దాసోహమనేస్తాడు, వీరిది 
అఆాాననె 

జరిగినసు డు దొంగవెవరో తెలుసుకోవడానికి పోలీసు పైషను కంటే 

నుందు సళ్ళ దగ్గరకే పరుగు ఎడుతుంటారు చాలాముండి. కొంతమంది 

ఎదుటవారి జేబులో డబ్బులెన్నో కూడా లెక్కుజెప్ప స్తారు, (దీనికి 
ల pr 2) 

బిక్కవోలు ఆకుల సత్యనారాయణ మంచి పసిర్ధి పొందేడు) ఈమధ్య 

పటణా లలో లాడ్జింగుల్లోకూడా వీళ్ళు నుకాం పెట్టి జోస్యాలు చెబుతున్నారు, 

ళ్ళు చెప్పే రాజకీయ జోస్యాలు ప । తికలే కూడా [పముఖంగానే 
భా 

స్తున్నాయి. పెద పెద దేశనాయకుతలే నీళ వెంటబడుతున్నా రు, 
ఎని 0 © , ag) 
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ఒకసారి ఓ కాళీ ఉపాసకుడు ఒకరని మీ ఇంట్లో ఈశాన్యభాగంలో 

మూడునిలువుల లోతులో లంకెలబిందులున్నాయి జపహో మాలకు వెయ్యి 

రూపాయలు తెస్తే కీసిసానన్నాడట, ఇతను పెంటనే ఆవెయ్యో మీరే 
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పెట్టేసుకుని బిందెలు మీరే తీసుకు వట్టుకుపోండన్నాడట, అంతే ఆయన 
యిక ఆ(పసక్షితెస్తై బట్టు, 

సాధారణంగా కష్టాల్లో ఊన్న వాళ్లూ జీవితంలో నిరాశా, నిస 
హలకు లోనైన వాళ్లే యీ జోస్యాలకు వెళుతుంటారు. ఈ జోస్యులు 
వాళ్లకి భవిషత్తులో బంగారు జీవితాన్ని చూపి వాళ్లలో నూతనో త్తేజాన్నీ, 
ఉత్పాహాన్నీ కలుగజేస్తున్నారు. ఇంతవరకూ వీళ్లు చేస్తున్న ది మేలేకాని 
యీ పేరుమీద కొందరు అమాయకుల్ని దోపిడీ చేస్తుండడం మాతం 
దారుణం, 

ఇక బాబాలు, దేవుడమ్మలు, సిద్ధాంతులు కూడా ఉపాసకులేకాని 
కొంచెం కాలజ్ఞానులుకూడాా భక్షి |పబోధం వీళ్ల పరమార్థం. పోతులూరి 
వీరబహ్మంగారి దగ్గర నుంచీ మనకు యీ బావతు కని 
వీళ్లల్లో నేడు ముఖ్యంగా సత్యసాయిబాబా బోనుమద్ది రామలింగ సిద్ధాంతి 
వంటివారలు తమ భక్తులనుండి విరాళాలు రాబట్టి ధర్మకార్యాలకు వినియో 
గిస్తూ ప్రజాసేవకు పూనుకోవడం తభపరిణాముం, 

© ఇ? 
ఎస్తున్నారు, 

వ వర లి న 



గం 

సాగరతీర జానపదులు 

గోదావరి సీమలో సజు (దతీరాన్ని ఆనుకొని యున్న ఉప్పాడ, 

చొ ల్లింగి, కోరంగి మొదలగు తీరంవెంబడి ఉన్న అన్నీ పల్లెలలో నూ 

కనిపించే గంగసు|తులే యీ సాగరతీర జానపదులు, ప్ర ఆచార వ్యవ 

ఆరాలు, సాంఘిక జీవనం ఇతర జానపదులకంటే కొంచెం భిన్నంగా కని 

పిస్తాయి. 

అనాది కాలంలో భారతంలో శంతన మహెరాజు మత్ళ్యగంధిని 

చూసి మోహించి వివాహం చేసుకున్న సంగతి మొదటగా మత్స్యకారుల 

ఉనికిని మనకు ప్రత్యక్షం చేస్తుంది. అంటే: అంత పొచీనత, పొ9చు 

ర్యము కలిగిన జాతి ఇది, వీరిలో జాలారులని, అగ్నికుల క్షతి9యులని, 

బెస్తలని, బల్తీలని, పల్లెవారని అనేక తెగలున్నాయి, అయితే ఈ తెగ 

లన్ని టికీ వృతి జకటే ఏటిలో చేపలవేట. వీరి ఆచార వ్యవహారాలు కూడా 

ఇంచుమించు ఒకటే. పురుషులు సముద9ంలో చేపలు పట్టి తెస్తే స్రీలు 

వాటిర్సి తట్టలతో పట్టు కెళ్ళి మార్కెట్లో అమ్ముతారు. వీరి చేపలవేట 

ఏటి మీదై. స మోచేకో వలలు విసురుతారు. సముద9ంలో వై తే ఒడ్డువలలు 

(పె పెద్దవలలు) చేస్తారు. వీరు చేపల్ని పట్టి తేవడం “పాటు” అంటారు. 

ఈ పొటు సముద9ం ఆటుపోటుల్ని బట్టి ఉంటుంది. “ఆటు అంటే 

సముద9ం కీతలో ఉందన్న మాట, “పోటు” అఆటే సముద9%ం గట్టుకు 

పొడుస్తుందన్న మాట, ఆటులోనే చేపలు పుష్కలంగా దారిశేది. అందు 

వల్ల ఆబులోనే వలలు చేసుకుని నావలలో నముద్రంలో కెళతారు, 

అయిదారుగురు జట్టుగా. వలవిసిరేముందు “తాతలనాడు తల్లి, కాలంనాడు 

కర్త, పెద్దలనాడు. పెట్టె, పన్నెండు యోజనాల పాతాళపుట్ట, విడు 

యోజనాల ఇలగోలపుట్ణ, పొములాడిచేతి పారిజాతమ్మ, "ఉత్తమా 

జలగంధీ ముద్దుకోడలా, కదలిరావమ్మా-_ మము చేసిన వల మా జాతికి 

జాలారి కులంలో వన్నె కెక్కిన వాడకులంలో అందరికంటే ఎక్కువైన 

చేపలు నా వలలో పడాలి” అని మొక్కుకుని వల విసురుతారు. 

వీరి జీవితాలు సముద్రంలో నిత్యపమాద సంభరితాలు, తుఫాను 

తాకిళ్ళకి, సముద్రపు పోకళ్లకీ ఒకోసారి అకీగతీకూడా లేకుండా 

పోతుంటారు. అందుకే సముదరిం మీద కెళ్ళిటప్పు డు వారి భార్యలు, 

పిల్లలు సముద్రపు ఒడ్గుకువచ్చి వారికీ బరువెక్కిన గుండెలతో వీడ్కోలు 
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చెప్పి, “ళుళః న్న నావ కి వీస్తున్న (త వరకూ ఆ గటున అలా రిలబడి 
చూస్తూనే ఉంటారు కన్నీం కళ్లలో గు9క్కుకుంటూ. అవును తిరగి 
రాకకు గ్యారంటీలేని పయనం అది, అందుకే మనసుల్ని దిటవు 
చేసుకోవడం కోసం వీరు కుద్భ్రదవతల్ని మూఢింగానూ, గాఢంగానూ 
కొలుస్తూ తమ భర్తలకి మేలు చేయమని చేచుకుంటాట, ఇంటింటా, 
పైడితల్లో, యల్లమ్మో, సతమ కాలమో, కొర్ల దేవరో ఎవరో 
ఒక దేవతను నిలిపి పూజిస్తారు. అవి వాతి ఇలవేలుపలు, క పేటంతటికీ 
మరొక దేవతను ప్రతిష్ట స్తాల, ఆమె కులవేలుపు, పతి సంవత్సరం 
సముద9పు ఒడ్డుకి వళ్ళి సామూహికంగా గంగపూజ చేసారు. ఆ తల్లేగదా 
వారికి రక్ష (వారిని భక్షించినా రక్షింబినాా.. 

వారి వాటులో ఇన్నోవంతు అని అమ్మవారికి వా టా పెడతారు, 
సంవత్సరమంతా అలాకీసి ఆ డబ్బుతో ఉగాదికి అమ్మవారి. జాతర 
చేసారు. వారు ఇలవేల్పును నిలిపే విధం బహు చోద్యంగా ఉంటుంది, 
ముందురోజు ఒక పుట్ట దగ్గరకు కు వెళ్ళి పుట్ట శుభ9ంచేసి ఉపాసన చెప్పి 
వస్తారు. మరపటి రోజు. క్ డప్పులు 1న మంది పోతురాజులు 
(ఆటగాళ్ళు, 5 గురు నంబులతో ఊరేగింపుగా పెళ్ళి (వీళ్ళంతా వాళ్ళ 
కులంవాశళ్ళ్ర ఆ పుట్టమట్టి తీసి జంగిడిలో వేసి ఆ ఇంటామె నెత్తిమీద. 
పెట్టీ ఊరేగింపుగా కీసుకొచ్చి ఇంటిలో _ వీతిష్టిప్రారు. ఈ అమ్మవార్ల. 
పూనకాలు బలే చిత్రంగా. ఉంటాయి. తో ఒకదాసుడుంటాడు. 
అతను ఆ ఇంటివారిలో . ఒకరిమీద కు అమ్మవారిని ఆవేశింపజేసాడు, 
ఆ ఆవేశం. పొందిన.ఆమె వారు చేయవలసిన క _రవ్యాన్ని తెలుపుతుంది. 
ఆమె, చెప్పేది వారు వాస్తవంగా నమ్ము శారు. ఇలా ఎక్కువగా నమ్మ. కాలఘీద సొగిపోతుంది వేరజీవనయానం, ఏదైనా. జబ్బు చేస్తే వీరు. 
డాక్టరు ' దగ్గరకు బధులుగా దాసుడు దగ్గరికి 'వేపగెడశారు అమ్మవారి 
అభీపా9యం తెలుసుకోవడానికి, వీరు అమాయకత్వం నిండుగా తొణకిస లాడే మాయామర్శ థఉమెర్తుగని సంతృప్త జీవులు, పాటున్న రోజున, పొట్టనిండా తిని, లేనీ రోజున కడుపులో కౌళ్ళు పెట్టుకుని పడుకోవడమే 
తవ దొంగతనాలు, _ దేవురించడాలు చూడం... 

వీళ్లలో కొందరు. దశావతారాలు, అమ్మవార్ల కథలు. చెబుతారు. గరిడీలు వాయిస్తూ కోలలు తిప్పుతూ. వీం గరిడీలనేవి పెద్ద ఇతడి 
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. Po సళ = న్ని 

తాళం చిప్పలు ఈ కథలు పాట రూపంలో ఉంటాయి, ఈ = వాళు 

దశా పదకొండవతారాలూ విసు " ఎందుకకేడంచే అని నాం 
£9 వావి బం (ప J 

భిస్తుంటే పంచవాండపవులు మంచంలక్ళ్ళలా నలుగురు అనే జోక్ గురు 
బ్ న క ఒర అం అజ చ ద 

కొస్తుంది. యల్లమ్మ కథి చాలా ఉక్కగా చెబుతారు, పూర్వం వీడుగురు 
( ప - న అంతకాసురులు, ఎడుగురు తారాకాసురులు ఒకరెపి ఒకరు యుద్దం 

ఛి 

Cin 
D 

చేసుకుంటున్నా రట, అంతకాసురులు బహు[కూడులు, వారె భార్యలు 
శ జు దాయ మ 7 “Te Ua _ త్ మహా పతి్యవతలు, ఎం వొత్యవత్య మహిమవల్ల అంతఉకాసుటలు ఓటమి 

లేకుండా పోరాడుతున్నారు. తారకాసురులు అన్యాయంగా మరణీసు 
అన 

న్నారు, అందుకని విష్టుమూ ర మారురూపంలో వచి, అంతకాసురులు 
అణాల 

యుద్ధంలో పురణించారని, ఆ దగ్గరున్న మ20చెట్టును చూపి వారి 
భార్యలు దానిని కౌగిలించుకుంటే వారు తిరిగి బభతుకుతారని చెప్పి సరికీ 

వారు ఏదుగురూ ఆ చెట్టును కౌగలించుకున్నా రట. ఆచెట్టు. విష్ణుమూ 
ప$వేశించి వారిని రమించేడట. వారు ఏడు గడియల్లో గర్భందాల్ని 
ఏశుగురు శివవుల్ని ప9నపించారట. అయితే ఆ పిల్లల్ని చూసే 
భర్తలు సందేహిస్తారని వారు ఆ పిల్లల్ని అక్కడే వదలి వెళ్ళిపో యేరట, 

అ బాలలు కేర్ కేరి మని ఏదుస్తుంటే పొర్వతీ పరమేశ్వరులు భూమి 

పరిపాలించడానికి వచ్చి వాళ్ళని చూసేరట. పార్వతి వారిని లాలించి 

పెంచిందట. వారే నూకాలమ్మ, పరదేశమ్మ, పెడమ్మ వగెరా దేవతలు. 

వారిలో ఆఖరిపిల్ల యల్లమ్మ అనిచెప్పి ఆమె మహిమలు, తన్ను నమ్మి 
మొక్కుకున్న వాళ్ళను ఎలా అనుగగ9హించేదీ చెబుతుంటే ఆ కథ విని 

పకినారూ అక్కడికక్కడే మొక్కులు మొక్కేసుకుంటుంటారు, 

౮ 

ఇక పెళ్లిళ్ల దగ్గరకొస్తే వీరు మంగళ సూతా9లకు బదులు పసుపు 
తాడు కడతారు. ఆ పేటవాకికి పెళ్ళికి ముందు భోజనాలు పెడతారు, 

దీనిని వారు *“ధూళిఆమెతి అంటారు. ఊదేగింపుకు వాడేది పల్లకీ కాదు 

అశ్వం, పెళ్లికొడుకునీ, పెళ్లికూతుర్ని గురంమీద ఎక్కించి సాయం తం 
4 గంటలనుండి వీధుల్లో ఊరేగిస్తారు, 

వీరికి కులపెద్ద ఉంటాడు - అతని ఆజ్ఞ సుగీవాజ్ఞ, కుల పెద్ద 

అనేది ఎన్నిక ద్వారాకాద్కు వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది. వ్యభిచారంలో 

స్రీ, పురుషులలో ఎవరు పట్టుబడ్డా కులపెద్ద తప్పువేస్తాడు. ఆ డబ్బుతో 
సారా తాగేసి ఖుషీ చేసుకుంటారు. 
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తమ వలలు తామే అల్లుకుంటూ, వచ్చిన. కొద్ది ఆదాయం కల్లు, 

సారాలకు పో సేసి నిర్భాగ్యులు గా సాగరతీరాల పూరిగుడిశల్లో జీవనం 

సాగించే ఈ సాహసవిరుల జీవనగతిలో కొత్తజ్యోతులు వెలిగించాల్సిన 
అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అప్పుడే దేశం నిజంగా పురోగమించినట్టు, 
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గిరిజన వొనవదుళలు 

గిరిజన జానపదుల తీరుతెన్నులు వేరు. గోదావరిసీమ గిరి 

జనులలో వాల్మీకులు, కొండ శిడ్లు, లంబాడీలు కోయలు ఎక్కువ. వాల్మీ 

కులు హరిజన కుటుంబాల వారు, ఈ అడవి వల్లెలకు “ముఠాలని పేరు, 

ఈ ముఠాలకు అధిపతులను ముఠాదారులంటారు. వీటికి. ముఠా 

గుమస్తాలు కూడా ఉండేవారు, వీరు మన మునసబు కరణాల వంటివారు, 

ముఠాదారుని మాట ముఠావాసులకు సు గీవాజ్ఞ. ఎవరైనా అధికారులు 

వెళితే ఆ ముఠాదారునే కలవాలి. అతనికి కావలసిన సదుపాయాలు చేసి, 

మరో ముఠాకి వెళ్ళవలసి ఉంటే భదత కోసం మనుషులను ఇచ్చి 

అవతలి ఘుఠాదారు దగ్గరకు పంపేవారు. అడవిలో కాలిదార్లు తప్పి స్తై 

బండిబాటలు కూడా కనబడవు, దట్టమైన అడవి, భయంకర జంతువుల 

అరుపులు _ వినిమధ్య ఒంటరి (ప్రయాణం -వితుకుబితుకు మంటుంటుంది. 

అందువల్ల ముఠాదార్లు మనుషులను తోడిచ్చి పంపుతుండేవారు. ఈ 

మనుషులు మన సామానులు కూడా భుజాన వేసుకొని మోసుకు వస్తారు 

ఉచితంగానే, ఇక్కడ వారి నిజాయితీకి దేశం గర్వపడాలి. ఆ అడవి 

మధ్యలో నాలుగుతన్ని మనలను దోచుకుంటే అక్కడ దిక్కూ మొక్కూ 

ఉండదు, కాని వారికి ఆతలంపే ఉండదు విల్లు, బాణాలు ధరించి 

దారిలో ఏజంతువునుం చైనా ప్రమాదం కనిపి స్తే వాటిని చీల్చి చెండాడి 

మార్గం సుకరం చేస్తారు. 

వాల్మీ కులం = కొండరెడ్డు 

తూర్పు గోదావరిలో రంపచోడవరం దగ్గరనుండి కుటివాడ, పాము 

లేరు వరకు రెడ్డ ఆధిపత్యం (కొండ రెడ్లు, పొములేరుఆవల చెట్లవాడ 

నుండి వాల్మీకుల ఆధిపత్యం. పొములేటికి ఈవల ముఠాదార్లు రెడ్డు 

వాల్మీకులు నౌకర్లు. ఇక్కడ వాల్మీకులు, రెడ్డిగారు రెడ్డిగారు అని 

రెడ్డను కొలుస్తారు. పాములేరు ఆవల వాల్మీకులుది అగకులం. ఇక్కడ 

వాల్మీకులు ముఠాదార్లు. రెడ్లు వారి నౌకర్లు. ఇక్కడ వాల్మీకులు “ఒరే 

రెడ్డీ అని పిలుస్తారు. ఏటికి ఇవతల, అవతల ఫర్షాంగుదూరం తేడాలో 

ఈ భేదం బలే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది, వీళ్ళ ఆహారం పిట్టమాంసం, 

జీలుగుకల్లు. పిల్లా, పాపలతో అందరూ ఉదయం జీలుగుచెట్ల దగ్గరకు 
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పోయి అ చెట్ల కల్లు రిస తాగ కొట్టుకొని తెచ్చిన పట్టమాంసం కాల్చుకు 

తిని ఆమత్తులో సాయంక9ం “వరకూ 'అక్కడే ని నిద్రపో తా రుం సాయం తం గ 

ఇళ్ళకు వస్తారు. ఇల్లు అనేది కట్ట ముక్కలతో ను, అకులతోను వేసుకున్న 

అల్ప మెన చిన్న గుడిశ. సాయంత్రం కాగానే చలి విపరీతం. *లగిడి ' 

వేసుకొని క్లిదానిచుట్టూ పడుకుంటారు. *“లగిడి” అంటే ఒక లావుపొఠి 

దుంగకు నిప్పు ముట్టించి అది కాలుతుంటే ఆ మంటచుట్టూ పడుకుంటారు, 

వీళ్ళు ఆవులను, గుజాలను, మేకలను పెంచుతారు. వీరి ఆతిధ్యం. 

మెకపాలు, కారుకోడి మాంసం. కారుకోళ్లు, నెమళ్ళు ఆ ఇళ్ళచుట్టూ 

చెట్లమీద. తిరుగుతునే . ఉంటాయి, ఆశ్చర్యం: పులులు, సివంగులు 

వంటి కూ౦రజంతువులు కూడా ఆ పొం౦ంతాలలో . తిరుగుతూనే ఉంటాయి, 

కాని వారి ఇళ్ళల్లో కిరావు. దానికి వాళ్ళు ఏదో మంత్రం వేస్తారంటారు, 

వీరు దారాలమ్మ, పోలేరమ్మ వంటి వనదేవతల 'జొతరలు.. దివిటీల 
వెలుగులో ఎంతో కోలాహలంగా" చేసారు. కౌజు, అడవిదున్న లవంది 

పద్ద జంతువులను బలిఇచ్చి తిని, తాగి వేడుక చేసుకుంటారు... వీళ్ళ 

ముంత9శ ౩ అపూర్వం. ఎవరికైనా బాలు కుడితే. వీరిలో 
మంత్రగాడు ఆ కుట్టిన విదేశంలో నొ కి మంత9ం చదువుతాడు, 

వెంటనే తగ్గిపోతుంది." ఆ మంతగాడు చెతిలో అకుపసరు ఉంటుందని 
ఆ పసరువర్లే అది తగ్గుతుందని . కొందరంటారు. పాము కరిచినా కూడా 

ఆలాగే తగ్గించు కుం బాట. అక్కడ గారికి ఆధునిక వె వైద్య సౌకర్యాలు 

ఏవి? వార రొ రోగాలకు అక్కడి పస పతన వె వైద్యం చేసుకొ ని రోగ § న్ర్మూ 

లన చేసుకుంటారు. ఈ వసరుల అవైద ష్టం వీరిలో చాలామందికి తెలుసు, 

వీప చాలా అమాయకులు. అరసోలెడు ఉప్పు కోసం అరపైమై ళ్ళ 
దూరం నడిచి వచ్చి (పుల్లింగినుంచి మారేడు మిల్లి సంతకు అడవిలో 
తాము సేకరించిన మడపొకులు, సికాయ,.. కుంకుడులు, చీపుళ్లు తెచ్చి 
"ఇచ్చి ఉప్పు, పొతబట్టలు, కరకజ్జం, జీళ్ళు కొనుక్కొని కింటూ పోతారు, 
వీరిది డబ్బులకో కెరం కారు. వస్తువులతో జేరం (బార్జరు సిస్టమ్). 
ఇందులో పాపం వీరు పూ ర్త్గా దోచుకోబడతారు, 

వీరు వస్త్రధారణ నామమాతి 00. _ స్రీలు. సకచిన్న గుడ్డను 
మానం కాపాడుకోవడానికి మొలకు చుట్టుకొని, సృనాలు కనబడకుండా 
మరో గుడ్డపీలిక _పైటలాగ వేసుకుంటారు, అడ్డబాన పతీ స్త్రీకి 
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ఉంటుండి. మగవాళ్ళు చిన్న గుడ్డ 'గోచీలాగ పెట్టుకుంటారు. కొందర 

సంతలో కొనితెచ్చుకొన్న పొతచొక్కాలు తొడుక్కుంటారు. తలలు 

కొబ్బరినూనె సంస్కారము ఎరగవ్త, వారి మంచితనం, అమాయకత, 

సంతృప్తి చూస్తే వీళ్ళే నిజమైన మానవులనిపి స్తుంది, 

న్నీ 

అంబాడీలం 

ఈ గిరిజన జానపదులలో అంభాడీ తెగ ఒకడి. . పశ్చిమగోదావరి 

జిల్లాలో జంగా రెడ్డిగూడెం బుట్టాయిగూ రాడెంలలో వీరి తండాలునా పయి 

వరి జనపదాలను “తండి? అంటారు. తాడేప ల్లిగూడెం సంతలో ప్రతి 

ఆదివారం కనిపిస్తుంటారు. వీరి అభరణాలు, ఆచార వ్యవహారాలు బహు 

చోద్యంగా ఉంటాయి. 

అద్దాలు పొదిగిన రంగు రంగుల పరికిజీలు, ఏప్పలేని దళస$ 

వాకెటు, చేకినిండా దంతపు గాజులు, తలనుండి ముందుకు వేళ్ళాడే 

ం. పనష్మ "వేలాడే “ుతకదుప్ప టి=:సుగు ధరించే యా 

స్రీ లనుచూస్తుంటే నాగరకత ఏళ్ళకి వెన్న ఆమడలదూరంే ఉందో 

(ది. బహుళ పొరిచుర్యంహిందిన “లఅంబాడోళ్ళ రామదాస 

ంటుంటే ఆజాతి అమాయకత, అర్థిక, న్స ఎహాయత హృదయాన్ని 

ఇంతకీ మీరె రెవరమ్మా అని తొంబది ఎండ్ల ముదుసలి అయిన 

లఒబాడీ స్త్రీ బాణావతు దుర్గమ్మను - ప౦శ్నించగా ఆమె చెప్పిన సమా 

థానం చాలా ఆస] గృెకరంగావుంది. ఆదిలో మార్వాడీలూ తామూ ఒరే 

తండి) బిడ్డ లమనీ, "ఆ తండి) మొదటి భార్య సంతతి లంభాడీలనీ రెండవ 

భార్య బి బిడ్డలు మార్వాడీలని చెప్పింది. అయితే మార్వాడీలకామహ ర్థశ 

ఏమిటి మీకు యీ దుర్దశ ఏమిటి అని పిశ్ని స్తే -చెప్పి నకధ యిది _ 

ఆ తండి? ఆసన్న పంపకా లప్పు డు బంగారమంతా. పెంటకుప్ప ల్లోనూ, పేడ 

కువ్చల్లోనూ "దాచి వానిని ఒక వాటాగాన్సు గొడ్డు గోద "వగైరా పశు 

సంతతి ఒక వాటాగాను పెట్టి కావలసిన వాటాతీసుకోషంటే మర్మ మెరుగని 

వీపు 'పెంటకు ఏప్పలు, పేడకుప్పలు తమకువద్దని పజవుల్ని తీసుకున్నా రట, 

నాటినుంచీ వీరు - అడవి పొ9ంతాలలో వపవుల్ని మేకల్నీ "ముపుకురటూ 

"అడవి భూముల్లో జొన్న, సజ్జ వగైరాలు పండిస్తూ వ వానిని కీసుకొచ్చి 

జూలీ 
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పరిసర గా9మాల్లి అమ్ముకుంటూ చాలీ చాలని ఆదాయంతో పిల్లా 

జెల్లా పోషించుకుంటూ జీవనయాతం సాగిస్తున్నారు. వీరు కొండపా౦ 
తాలలో అక్కడక్కడ గుంపులు గుంపులుగా ఉంటుంటారు. ఈ గుంప్ప 

లనే తండాలంటారు. 

వీరి ఆచారాలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. వీళ్ళలో భర్త చచ్చి 

పోతే మరిదిని పెళ్ళిచేసుకుంటారట. ఈ సంప9దాయమెక్కడిదని అడిగికే 

తమది వాలి సుగీ9వ వంశమని చెప్పింది. (అవును,వాలి చనిపోతే తార 

_ మరిది సుగీ9వుణ్ణి పెళ్లి చేసుకుందిగాణ) ఆంజనేయుడు వీరికి మెనల్లుడట, 
వీళ్లు ఆరాధ్య దై వాల్లో ఆంజనేయుడిది పెద్ద పీట, వీళ్ళల్లో కులాలు లేవ్వ- 

గోతాలు మాతం కోకొల్లలు-బాణావత్తు, భూక్యా, ధరావత్తు, భరోతు, 

వాంకుడోతు, పాల్ళియా, జర్పలా, అంగోతు, కొత్త కిడతు యిలాగ 

ఎన్నో గోతాలున్నాయట. కాని సగోతీ9కుణ్ణి పెళ్ళిచేసుకోకూడదనేది 

వీళ్ళ కఠోర నియమం. ఇలాగ స్వకులస్తుల్ని పెళ్ళిచేసుకోగూడదని 
మనవాళ్ళుకూడా ఒక శాసనం పెట్టిస్తే దేశానికి కులాల బెడదే లేకుండా 
పోను. 

వీళ్ళ పెళ్ళిళ్ళలో మరో విచిత9ం పెళ్ళి రోజంతా వీళ్లు ఏడుస్తారు, 
కారణం, తమ అమ్మాయి ఆరోజు తమనువీడి అత్రవారింటికి వెళ్ళిపోతుం 

దనట, దానికి అంతగా ఏడవాలా అంటే వీరిలో అత్త వారింటికి వెళ్ళిన 
అమ్మాయి తిరిగి పుట్టింటికి రావడం అరుదట, అప్పుడప్పుడు బజార్లలో 
మనం చూస్తుంటాం లంబాడీస్త్రీలు ఒకరినొకరు కావలించుకు వీడుసుండడం 
అలా ఏడుస్తూ కనిపించారంటే అక్కడ. అను కోకుండా ఎంతో కాలం 

తరువాత ఆ తల్లీ కూతుళ్లుగాని ఆత్మబంధువులుగాని కలిసేరన్న మాట, 
ఇది సంచార జాతిగదా! వీళ్ళ పెళ్ళితంతులో ముఖ్య మైనది పెళ్ళికూతుర్ని 
ఎద్దుపె నిలబెట్టి *బోరాయేతోతో, హనహనకరతో” “*ద్రియా........ ర, 
'రి........మా........... రీ అన్ వో__ ____ __ కేజీ, 
ఇందా... నే __ డే 

అని విషాదంగా పొటపాడుతూ అందరూ ఏడుసుంటారు, _అప్పుడు 
ఆ ఎద్దుకూడా వీడుస్తుందట. అంత కరుణ రసాత్మకంగా పాడతారన్న 
మాట. అది మన అప్పగింతలపాటలాటిది, ఈ భాష బాగా పరిశీలి సే 
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అక్కడక్కడ హిందికీ, కొన్ని చోట్ల వంంలదా$విడ భాషకూ కొంత చేరువుగా 

కనిపిస్తోంది. అన్నను “వయా అంటారు, (హిందీలో ల భయ్యా) 

తండి9ని “బా” అంటారు (ద్రావిడ భాషా జన్య మైన తెలుగులో జాన 

పదులు తండి9ని బాబా అనీ పిలవడం కద్దు. 

పెళ్ళినాడు మరదలువరసపిల్ల పెళ్లికొడుకు చెవులు చిల్ల పెంకులతో 

గట్టిగా నొక్కుతుంది. అప్పుడు ఎంత భాధకలిగినా అతడు అబ్బా! 

అనడానికి వీల్లేదు. అంతేకాకుండా పెళ్ళికి కట్టుకునే కొత పంచి నీటిలో 
తడిపి మరదలుపిల్ల పెళ్ళికొడుకు మెడమీదవేసి దానిపై రోకలిబండతో 
కుడివైపు మూడుదెబ్బలు, ఎడమవైపు 4 దెబ్బలూ కొడుతుంది, ఎంత 

గట్టిగా కొట్టినా అబ్బా! అనకూడదు. ఈ బావా మరదళ్ళ మోటు 

సరసం పెళ్లి కొడుకు సహనానికి వరిక్రలాంటిది. మదో విచిత9౦ పెళ్లి 

పందిరికి మనం మామిడాకుల తోరణాలు కడతాంకదా! నీరు వందిరికి 
జిల్లేడు మడమలు కడతారట - దీని పాంశస్మ్య మేమిటోమరి! 

ఇక వీరివి వరకట్నాలు కావు _ కన్యా శుల్కాలు, పెండ్లికొడుకు 
ఆడపిల్ల తండి9కి 8 గిత్తలు యివ్వాలి (ఎద్దులు)-వోలిగా $0 రూపాయలు 

యిన్వాలి, ఆడ పెళ్ళివారు తమ పిల్లకు తమస్థాయిని బట్టీ ఇత్తడి 

జూకాలు వెండి కుచ్చులు, ముక్కుపోగు వగైరా లంబాడీ ఆభరణాలు 

పెడతారు. పెళ్లి పెళ్ళీకూతురింటి దగ్గరే చెయ్యాలి. గర్భాధానం 
,మాత?ం పెళ్లికొడుకు ఇంట చేస్తారు. పెళ్ళిలో మొదటితంతు పెళ్లి 

కూతురుదండకు ఆడబడుచులు దంతపుగాజులు తొడగడమట. ఇది మన 

మంగళసూతిధారణ లాంటిది, కాళ్ళకు వాంకిణి (కడియాలు) తొడుగు 

తారు. తలవెంటు9కలకు జూకాలు తగిలిస్తారు. ఇవి ఉంటే ఆస్ట్రీకి 
పెళ్ళయి భర్త ఉన్నట్టు లెక్క. భర్త చనిపోయినప్పుడు యివి 

తీసేస్తారు, 

"వీళ్ళలో స్రీవ్యభిచారం నేరం. ఇతర జాతుల వారితో వ్యభిచరి స్తే 

ఆమెను వెలేస్తారు. స్వజాతి వారితో అయితే తండా పెద్ద తప్పు వేస్తారు, 

వీరిలో బహుభార్యాత్వం తప్పు కాదు. బహుభ ర్షృత్వమే తప్పు, ఈజాతిలో 
ఒకరికొకరు సాధారణంగా పిల్లల్ని పెంపకం యివ్వరు. అందువల్ల 

పిల్లలు లేనివాళ్లు యానాది వగైరా యితర కులాల పిల్లల్ని పెంచు 
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కుంటారు. కాని కి తరాల వరకూ వాంని తమ జాతిలో కలుపుకో రట 
మరి అప్ప టి వరకూ వాళ్ల పెళ్లిళ్ళు ఎవరితో జరుపుతారు అంటే అలాగే 
పెంచబడిన ఎల్లిల్ని వెతికి చేసారట, ఆమూడోతరం పిల్లల్ని కంచు 
కంచంల్ చెయ్యి, పరమాన్నం కలిపి తండౌనాయకులు తిని ఆ ఎంగిలిని 
ఆపిల్లల చేత తినిపించి జాతిలో కలుపుకుంటారట, వివాహ భోజనాలలో 
వీరికి చేట మాంసం (మేకమాంసం) ముఖ్యం, దానిలోనికి మంచి 
నీరు మద్యం, 

| రంగ స్థలం మీద. ఈ నాటి జానపద నృత్యాలలో లంబాడీ డాన్స్కు మంచి ప్రసిద్ధి వుంది. (కాకపోతే కొందరు లంబాడీ డాన్స్ అని కయడాన్సు వేస్తున్నా రనుకోండి అవగాహన లేకు తండాలో మగ 
వాళ్ళు డప్పులు వాయిస్తుంటే ఆడవాళ్లు కాళ్లకు గజ్జలు కటుకొని జటులు 
జట్టులుగా లయాను గుణంగా రమ్యంగా నృత్యం చేసారు" ఇది చూడ 
డానికి చాలా ముచ్చటగా వుంటుంది. _ ఈ నృత్యానికి కూడా ఒక పదతి 
వుంది. ఇది వాళ్ళ సంప9దాయ పద్ధతి. పెద్దవాళ్ళు చిన్న వాళకి నేరు 
తారు పత్యేక హోలీ వ న శ అయా 
౫ టాత్యరంగా హోలీ పండుగనాడు *“చారబెజారతే హోలీ అయా” 

అని పాడుతూ ఆనందోత్సాహాలతో వీరు జేసే యీ నృత్యం చూసి తీరవల 
సంది. మందు హుషారులో మగవాళ్ళూ, స్వేచ్చగా పురి విప్పిన 
గమళ్ళలా ఆడవాళ్ళూ తారస్థాయితో 000౮ పీదర్శన చేస్తున్న ప్పుడు చూసే వాళ్ళ మను పులకరించి బోతుంది, అలాగే దీపావళి రోజున ఫం డివిటీల 
(ప్రదర్శన కూడా మనోహరద్భృశ్యం, 

_ వగటి వేషగాళ్ళు దీర కేషాలు వే? 5 
అద ప య. ర్ పెదాలువేసి జనాన్ని బలే ఆకట్టుకుంటారు. 

oc! ఇ విషంల భాషలో అంత విలక్షణత ఉందన్న మాట, 
టన్ 

వీరి అలవేలు *ళ్తు ఎ “తులజాయాడి” పిల న 39 టప్పుడు యీమెకు జోడు మేకపోత న పట్టివెంటకలు తీసే 
డు మెకపోతులు బలియిచ్చి సారాతో జాతర ష్ క. ఇతర గిరిజనుల లాగే మారెమ్మ, గంగమ్మ, దుర్గమ్మా వరాల వదైరా కొండదేవతలను జంతు బలు లతో ఆరాధిపారు, మీన రారన లేదనుకోరాదు _ బాలాజీ (వెంకటేశ రస్వామి రక మక్కువ ఎక్కుచ, అలాగే ఎన్నో వ్యయవ9యా సల ర బ కోటప్ప కొండ తిరు | నాళ్ళకు వళి [శదలతో 'సామీక్రి ముకు ల చెల్లించుకుంటారు, . BE (శద్ధీలతో స్వామికి మొక్కులు 
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వీరు పశ్చిమగోదావరిలో గొల్లమందల, చింతలపూడి వగె రా పోడ్రే 
శాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటారు. వీరినే సుగాలీలంటారు. స్వాతంతం 
వచ్చాక వీరిలో కూడా చైతన్యం వస్తోంది. కొద్ది కొద్దిగా నాగరిక 
ప్రపంచంలో వవేశించి నాగరికుల పద్ధతుల లోనికి మారుతున్నారు, 
ఇప్పుడిప్పుడే కొంతమంది విద్యాధికులై [ప్రభుత్వంలో ఉదో్యోగాలు, పద 
వులూ చేబడుతూ ముందుకొస్తున్నా రు, ఇది దేశానికి శభ పరిణామం. 

కోయు ల 

గిరిజన జానపదులలో కోయలు కూడా ముఖ్యులు, వీరిలో అనేక 
తెగలున్నాయి, డోలీలు ఒక తెగ, వీరు నృత్యాలకు డోలువా 
యిస్తారు. కొమ్ములవారు మరొకతెగ, వారు కొమ్ము ఊదుతారు _ 
ఇలా చేసే పనినిబట్టి వీరి . శాఖలేర్చడ్డాయి. ఆదిలో కులాలు కూడాయిలా 
ఏర్పడ్డ వేగా! . 

_భూమిపండుగ 

వీరికి “'భూమివండుగ* వీధానమైనది, ఈ వండుగ కాలంలో 
కోయమహిళలు పొటలుపాడుతూ పయాజీకుల్ని ఆపుచేసి మరీ కానుకలు 
తీసుకుంటారు. సరిగా చెప్పాలంటే మీదబడి జేబులో . చెయ్య బెట్టి 
తీ సేసుకుంటారు.. వీళ్ళు అలామీద పడడం వీళ్ళకి సరదా _- వీరుపాడే 
పతి పొటళోనూ “రేలా రేలా అనేపదం ఉంటుంది. ఈ రేలా పదానికి 
అర్ధమమిటని ఒక కొయపడుచునడిగిక్తే ఫక్కున నవ్వి పారిపోయింది. 
వయసుమీరిన కోయసీతమ్మనడిగి తే ముసిముసిగా నవ్వి ఓకధ చెప్పి ది. 
భారతకాలంలో నలీముడు గిరిజనకన్య హిడింబితో ఆడవుల్లో పేీమాయణం 
సాగించినప్పు డు వాళ్ళిద్దరూ వెదురు పొదలమాటున, రెల్లుదుబ్బులు 
చాటునచెస్తున్న రతికి]ియచూసి కైపెక్కిన సాటి గిరిజన కన్యలుతాపంతో 
“రెల్కా రేలా అని పాడేరట. ఆనాటినుంచీ వారు యితరులతో శృంగార 
పరిహాస మాడదలుచుకున్న ప్పుడు ఇలా “రేలా, రేలా? అంటూ పొటలు 

పాడతారట _ ఇంతకీ “రేలా రేలా? అంటే వాళ్ళ భాషలో రతికార్యక9మం 
తాలూకు కవ్వింపు బూతుమాట. ' ఇది యీ జాతికీ అనందం.-అయినా 
సెక్సు విషయం ఏజాతికానందంకాదుః! 
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పె ళ్ళ ళ్ళ 

వీళ్ళ పెళ్ళిళ్ళ వ్యవహారం _చాలా చిత9ం గా ఉంటు6ది, ఆడా, మగా పెద్దా చిన్నా అంతా సంతలకీ, తీర్ధాలకీ పెళుతుంటారు. ఆదారిలో యువతీ యువకులు పేమించుకో వడాలు, యువతిని యువకుడు ఎత్తుకు పోవడం ఆ తరువాత ఆవైపు పెద్దలూ యీ వైపు పెద్దలూ చేరి సఖ పరచి పెళ్ళి చెయ్యడం_ఇదీ వదతి, వీళ్ళు ఓలిగా గాడిదల్నీ, పందుల్నీ 
యిస్తారు-ఇదేగా వారి సంపద మరి! వీదిలో వ్యభిచారం తప్పు కాదు_ అందుకే వీరిలో హత్యలుండవు. విడిపోవాలనుకుంటే గూడెం నాయకుడి 
దగ్గర తగువెట్టుకుంటేచాలు, అతను తప్పేసి విడాకులిప్పి స్తాడు. మరల వాళ్ళు తమకిష్టమెనవాళ్ళను పెళ్ళిచేసు కోవచ్చు, తప్ప ంటే జరిమానా, ఆ జరిమానా సొమ్ముతో ఆరోజు గూడెం పెద్దలు మందేసుకుని మజా చేసుకుంటారు. 

ఇది సంచారజాతి. అందుకని వాళ్ళ సామాన్లు మొయ్యడానికి గాడిదల్నీ, తినడానికి పందుల్నీ పెంచుతారు, తాగడానికి మంచినీళ్ళు సొరకాయగుల్లలో పట్టుకుని కూడా తీసుకుపోతుంట్రారు. (అవి మోసు కెళ్ళ డౌనికి తేలిగ్గా ఉంటాయి గనుక.) వీరిది దివామైధునం -_ వీరి దృష్టిలో రాతి) మైధునం శవసంభోగం వీర దేవత కొండమ్మ. _నాలుగుపుల్లలు నిలబెట్టి పైన నాలుగుపుల్లలు పెట్టి కిరంద కొండదేవతను నిలిపి జాతర చేసారు. ఆ జాతరలో ఆడామగా నృత్యంచేస్తూ పాడే పాటలలో “రెలా, రేలా? ఆనే మాట ప9ముఖంగా చోటు చేసుకుంటుంది. 

ను త్యా లు 

వీరు చేసి నృత్యాలకు సహకారులు డప్పు, డోలు, ప్లూటు వాయి ద్యాలు. తలపై కొందరు కొమ్ములు కట్టుకుంటారు - అది జంతువు వేష మన్న మాట, జంతువు ఎలా వేటాడుతుందో వీర్రి నాట్యంలో కళ్ళకు కట్టినట్టు కనబడుతుంది, అలాగే వీళ్లు జంతువుల్ని వేటాడే విధంకూడా కనిపిస్తుంది, మగవాళ్లు డోళ్ళువాయిస్తుంటే ఆడవాళ్ళు చెయ్యీ చెయ్యీ పటుకుని వలయంగా తిరుగుతూ లయానుగుణంగా నాట్యం చేస్తుంటారు. వీరి సహజ దుస్తులతో వేసే యీనాట్యం' ఎంతో ఆకరణీయంగా ఇ ఉఊంటుంది, 
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ఈ మధ్య వీరి *ధింసాి నృత్యం దేశ విఖ్యాతి పొందింది. ఇందు 

ఆడా మగా ఒకరినడుములొకరు పట్టుకుని వలయంగా నిలుచుని లయతో 

అడుగులు వేస్తూ ముందుకీ వెనక్కీ నడుస్తూ జట్టులు జట్టలుగా విడుతూ 

రకరకాల విన్యాసాలతో నృ త్యాభినయఅ చేస్తుంటే మొన్న ఢిల్లీయే 

దమ్మెరి పోయిందట రివ బ్లీక్ దినోత్సవాలలో. ఇంతకీ వీరిది ఒక కళగా 

గుర్తించి గౌరవించడం ఆనందింపదగిన విషయం, మారుతున్న 

ప౦వంచంతో వీరుకూడా మారుతూ నేడు విధ్యాధికులై ఉన్న తోద్యోగాల 

లోకి వస్తున్నారు. ఉన్నత పదవుల నధిప్పిస్తున్నారు. ఇది దేశప్రగతికి 

చిహ్నం. 

కోయలు వశ్చిమగోదావరిజిల్లాలో పోలవరం, బుట్టాయగూడెం, 
కొయ్యలగూడెం, జీలుగుమిల్లి, జంగా రెడ్డిగూడెం మండలాలలో విశేషంగా 

ఉన్నారు, 
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అగ కర చ అ స ఇగ జానపదుల ఎఅజ్జాన ద్యాంత్ వంగు ఎన్నిథి 

ఈ పెన్నిధి అనేది వీరి జానపద వా వాబ్మాయము, కళలు కే9ిడ్రలు, 

వేడుకలలో ఉన్నది. మెధస్పంవన్న మైన నేర్పు, వ౦జ్ఞ, పుష్కలంగా 
కలిగి పదర్శసీయమైనవి కళలు, వాస్తవానికి వాజ్బయము. కూడ 
ఒక కళేగాని ఇది ప్రత్యేకించి రచనా సొలభ గం కూడా కలిగి యుండుట 
వల్లా, ఇతర కళలవలె పీదర్శ నాత్మ కహ కాకుండుటవల్లా విడిగా చర్చి౦ 

చడం జరిగింది. 

కీండలుకూడా కళలలోని ' భాగమే అయినా సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే 
దీనిలో కళాస్పర్శ ఉన్నప్పటికీ బుర్ధ్థిగతంకన్నా అధిక శాతం భౌతిక 

శక్షి కే ప్రాముఖ్యత యివ్వ బడినందువల్ల క్రీడల్ని పిశ్రేకంగా విడదీసి 
చెప్పడం. జరిగింది, . ఇక వేథుకలకు నేర్పుతో. సంబంధంలేదు, కళాత్మ 
కాలు కావచ్చు గాని వీనిలో. కళకంటే కౌటుంబిక సామాజిక, విషయాలు 

తాలూకు. ముచ్చట్లు, మురిపాల పర్వమే హెచ్చుగాన వీనినికూడా 

విడిగా. వరామర్శించడం. జరిగింది, 

నపద వాబ్మయము 

సాహతవ సారస్వతము, వాజ్ముయము అనుపదములు 

మూడును కొంచెము ఇంచుమించుగా సమానార్థక ములు గానే వాడబడు 

చున్నవి, “కాని చూక్షముగా వరిశీలించినచో వాని, అర్థ విస్ఫతిలో 
కొంత భేదము కన్సించును, ఈ మూడు పదములలో" వాజ్యుయము 

అనునది" మిగిలిన వానికంటే కొంత విసృత తరమెనది. వాగూప మైన 

"సర్వమును ఈ జాతికి ' చెందునని చెప్పవచ్చును. సారస్వతము అను 

పదమంత' విశాలమైనది కాదు. ..లిఖితమైన "లేక ముదిత మైన గ9ంధ 
జాలమంతయు ఈజాతికిచెందును. దినిన్రి బట్టి ' "శాస్త్ర గంధములను 

పైకము 'సారస్వ తము అని పిలువవచ్చును, 'సాహిత్యమను పదము 

a 

_ "అంధ్ర - వాజ్మయ ల డా) ఆచార్య 'దివాళర్ల 

5 వెంకటావధాని 
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వై శాల్యమున _పై లండింటికందెను సంకుచిత మైనది. రస ప? ధానము 

లును ఆనందపీదములునగు కావ్యములను మాత9మే ఈ నామముతో 
పిలువవచ్చు నూ, 

జానపదులది అనుసృృతంగాను, అనుశఏతంగాను జకరినుండి 

ఒకరికి అందిన సంపద, గఫ9ంథములుగాగాని, లిఖితములుగాగాని ఇది 

లేదు. అంతా వాక్ మయమేగనుక దీనిని వాజ్మయమనవచ్చును, 
ఇందు అనంద రససిద్ధులు కూడా కలవు గనుక దీనిని సాహిత్యమని కూడా 

పిలువదగును. . ఇది పేరు ప9తిష్టలు ఆశించని అజ్ఞాత కవుల సాహిత్య 

సంపద, ఇదే జానపద సాహిత్య విలక్షణత, 

రథ ౯౦ 
ఇవి మానసిక ప్రజ్ఞకు సంబంధించినవి. ఇందులో కొన్ని వినో 

దాత్మకాలు, కొన్ని విజ్ఞానాత్మకాలు, కొన్ని విజ్ఞాన వినోదాత్మకాలు, 
గోదావరి జిల్లాలో జానపద కళాకారులు ఎందరో ఉన్నారు. వారు వారి 
ప౦దర్శనల ద్వారా నిత్యం జనాన్ని మెప్పిస్తూ ఉదర పోషణ జరుపు 

కుంటూ తమ కళలద్వారా వ౦జిలకి విజ్ఞాన వినోదాల నందిస్తున్నా రు, 
ఇతర పా9ంతాల జానపద కళాకారులు కూడా వచ్చి ఈ జిల్లాలలో సెలల 
తరబడి పర్యటించి తమ (పదర్శనలతో జానపదుల్ని మెప్పించి విజ్ఞాన 
సిరులందించ్చి సౌభాగ్య సిరులు స్వీకరించి వెళుతుంటారు, 

ఈ కళానంపద ఎన్నో రూపాలలో సాక్షాత్కరిస్తుంది, వీనిలో 
ముఖ్యంగా తోలుబొమ్మలాట, యక్షగానం, వీధి నాటకం, హరికధ, 
బురర్గికథ,. జముకుల కధ్క తంబుర కధ, పంబకధ వంటివి పజల మీద 
ప9త్యక్ష [పభావం కలిగినటువంటివి. విద్యా గంధం పండితులకే పరిమిత 
మైపోయిన రోజుల్లో జానవదులను విజ్ఞాన వంతుల్ని చేసిన ప9కి9యలు 
ఈ కళారూపాలే. ఇవి విజ్ఞానాన్ని విరజిమ్మడమే గాక అనందవీచికల 
విహరింపచెస్తూ ప్రజల్లో శార్యసాహసాల్ని నూరిపోస్తూ అవసరసందర్భాల్లో 
కార్యోన్ముఖుల్ని చేయగలిగిన అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనాలు, 
అందుకే ఇప్పటికే ఇవి చిరంజీవులుగా నిలుచున్నాయి. దొమ్మరాట, 
గంగి రెజ్లాట వంటివి వినోదాత్మకాలు, పురాణం విజ్ఞానాత్మక కళకు 
ఉదాహరణ, 

లో 
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[కీ డ అశ 

జానవడదుల క్రీడలు (ఆటలు) స్వాభావికమైనవి, ఖర్చు లేనివి. 

ఆరోగ్య ఆనందాలకు ఆట పట్టులు. ఇవి మానసికంగానే కాక డైహికంగా 

కూడా ఆరోగ్య పిదాయినులు. మనిషికి తెలియకుండానే దేహ వరిశరమ 
చేయిసొయి. బ్లాలలనుండి పృదులవరకూ చిరునవ్వులు చిందింప చేసూ 

అనీ es థు య జ 

ఈ ఆటలలో పొోనేటట్టు వేసే ఆకర్షణ కలిగిన అయస్కాంతశ కి వీనిలో 

ఉంది. అందుకే ఇవి నేటికీ సాగివస్తున్నాయి. 

వేడుక అం 

ఈ పేగుకలు వం" గులలోనూ, పెళ్ళిళ్ళలోనూ, వర్వదినాల్లోనూ 

విశేషంగా చూస్తాం. ప్రతి హృదయం పులకరించవలసీందే. ఏ ముఖం 

చూసినా ఆనందోత్సాహాల సుందర మందిరమే. మాటల్లో, చేష్టల్లొ, చూపుల్లో 

చమత్మారాలో వీని సందడి సామాన్యుల దగ్గర నుండి అసమాన్యుల 

వరకూ నురో లోకంలో విహరింవ జేసాయి, కాబట్టే నాగరికత ఎంత 

పెరిగి పోయినా ఈ వేడుకల కుషారం పన్నీటి జల్లుల్లా జానపదుల 

ఇ ణా ఇ చి . 

హృదయాల్ని కమ్మి స్తూనె ఊంటుందడి 
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జానపదం -- నౌగరికం 

“కృత పిజ్ఞశ్చ మేధావీ, బుధో, జానవదజ్ళుచి$” అన్నాడు జానవదుల్ని 

వాచస్ప త్యకారుడు, 

జనపదపునగా పల్లెటూరు _ వళ్లెటూరు. జనులకు సంబంధించిన 

ఆచార వ్యవహారాలు, అలవాట్లు మొదలగు పద్ధతులూ, విశేషాలు 

జానపడాలని నిర్వచించుకోవడం జరిగింది, ఇంక నగరంలో నివశించు 
జనులు నాగరికులు అని నిర్వచించుకుంటే నగరవాసుల జీవితానికి సంబం 
ధించిన విశేషం నాగరికం అని చెప్పు కోవచ్చు. దీనినే “నాగరికతి అని 
రూణౌ పిలుస్తారు, 

* “ఈనాడు మనము “సివిలిజేషన్' అన్న మాటకు సమానార 
కముగా నాగరికత అన్న వదం వాడుతున్నాం. నగరవాసి నాగరికుడు, 

తక్భావం నాగరికత, ఆ దృష్టిలో నయితే జనపదబహుళ మైన 

భారతదేశంలో నాగరికత తక్కువనే చెప్పాలి. కాని నాగరికత అంటే 

ఏదో మేడ మిద్దెలమీది బాబుల డాబుల్తు వేడుకలు, వేడబములు చీని 

చీనాంబరాడంబరాలు అనిగాక మానవత్వాల్ని సుపిిస్టితం చేసి దాన్ని 

తరతరాలుగా సంరక్షించేటటు వంటి, జాతిని జాగ గృహంటేసి దానిని సత్యా 

ర్యాచరణాభిము ఖంగా నడిపించేటటువంటి, నిరాడంబర మైన చిత్తశుద్ధికి 

నికషోపలమైనటువంటి, ఒక వంక జాతియొక్క పాీభవ వ వరిక్యేకతలను 

నిరూపి* పూనే మరాకవంకదాన్ని విశ్వమానవ నమాడై క్రతాన మయిన 

భావనకు సన్ని హితంచేసేటటువంటి ఒక ఉన్నతమైన మనస్తత్వాన్ని 
కలిగించే పరిస్థితి గా గ9హి స్తే అలాంటి ఉత్తమస ంస్కృతికి ఉనికి 

పట్టులు మనదేశంలోని పొొచీన తపోవనాలు జనపదాలు” అన్నారు 
జాతీయాచార్య శ్రీ యస్, వి, జోగారావుగారు. 

ఐతే' ఆంగ్లేయులు మన' దేశమందు : చెలకొల్సి న విద్య, వారి 

దుస్తులు, ఆచారాలు ప్రజల్ని ఆకర్షించాయి... పలువురు పాశ్చాత్య 

విద్య నభ్యసించి ఉన్నత. పదవులు. పొందారు: పభుత్వం. ' వారికి 

_ * నేదునూరి గంగాధరంగారి ఏ జానవదగేయ సాహిత్య వ్యాసావళి. 
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గౌరవ మర్యాదలు అందించింది, ఈ రకమైన" విద్యాగౌవారలు 

పొందినవారు నాగరక సంపన్నులుగా పరిగణించబడ్డారు. పొశ్చాత్యు 

లతో ఏర్పడిన సన్నిహితం వల్ల చేర్చుకున్న ఆచారవ్యవహారాలే చేడు 

నాగకకతగా చలామణి అవుతున్నాయి, 

ఇక చరితంకొస్తే మనకు అనాదినుండీ వాడుకలో నున్న పదములు 

పల్లె, గాఫమము, పురము, పట్టణము, నగరము అనేవి, పళ్ళె, 

గోోమము' పల్లెటూరుకు సమానార్థకాలు, పస్తుతం పురము, పట్టణము, 

నగరము నగర శబానికి పర్యాయ పదాలుగా వాడుతున్నారు. కాని 

చరిత పరికిస్తే ఆదిలో జనజీవనం నదీ తీరాల వెంబడి సాగింది, 

కారణం _ మానవుడికి గాలి ఎంత ముఖ్యమో నీరు కూడా అంతే ముఖ్యం 

గనుక, ఈ పాంముఖ్యాన్ని సుమతీ శతకకారుడు ఇలా చెప్పాడు. 

+ “అప్పిచ్చువాడు, :వ్వైద్యుడు, 

నెప్పుడు చెడతెగకపారు నేజును, 'ద్విజుడున్ 

జొప్పడిన యూరనుండు ము 

జొప్పడకున్న ల్లీ'యూరజొ రకుము .సుమతీ?, 

నదులు కొండలగుండా కోనలగుండా ప్రవహిస్తుంటాయి. ఆహారం 

కూడా ఆకొండకోనల్లోనున్న చెట్లనుండి పశుపక్ష్యాదులనుండి సులువుగా 

లభ్యమవుతుంది, "అందువల్ల కొంతమంది గుంపుగా నదితీరం వెంబడి 

ఒక్కోచోట వేరి స్థావరాలు. ఏర్పాటు చేసుకొనేవారు _ అవే పల్లెల, 

గాగిమాలు గా పిలువబడు తుండేవి. ఇవి సంఖ్యకు ఎక్కువ _ జనసంఖ్య 

తక్కువ, ఇక సముద్ర కీర పా9ింతాల వెలసిన ఊళ్ళు పట్టణాలుగా 

పిలువబడుతుండేవి. ఉదాహరణకు ఈశింగపట్టణం, ఫీముసివట్టణం, 

కాకినాడ పట్టణం, విశాఖపట్టణం, మచిలీపట్టణం, " చెన్న పట్టణం వగైరా. 

ఈ ఊళ్ళు" పెరిగి పెద్దవై. శీవువట్టడాలుగా' తయారై దేశ విదేశీయుల 

రాకపోకలతో నాగరిక స్వభావాన్ని సంతరించుకున్నాయి. 

రాచరికపు వ్యవస్థలో సాధారణంగా సంస్థానాధీవలుగాని, సామంత 
రాజులుగాని ఊండే ఊొళ్ళకి ఎక్కువగా పురము “అని వాడారు, ఊదా 
హరణకి రామచంది)పురం, పెద్దాపురం, అమలాపురం, పిఠాపురం, 
రాజమహే హాండ9వరపురం, హేలాపురం, చేంగిపురం వగైరా, ఐతే 



ఈ పురమనేదానికి నిఘంటువులో. స్త్రీలుండే.. గృవాభ్రాగంగా.. కూడా 
చెప్పబడింది. దీడినుంచే అంతఃపురమనే మాటవచ్చి౦ది. నగరమనగా 
రాజులు (పాలకులు ఉండే ఊరు. ' అదే రాజధాని, ఉదాహరణకు 
భాగ్యనగరం, విజయనగరం మొదలగునవి, దీనికి పాలనా సంబంధ 
మెన విషయాల పైనా, వ్యాపార వ్యవహారాది విషయాలపెనా 

దేశవిదేశీయులూ, వివిధ పొ9ంతాలవారూ, వివిధ 'జాతులవారూ 
రావడం పోవడం జరుగుతుండేది. వీరివల్ల 'అక్కడ 'నిసర్షజాతి ఆచార 
వ్యవహారాలూ సంస్కృతి ప9భావితమై "కొత త' పుంతలు తొ9ిక్కాయి అడే 
నాగరికత అనిపించుకుంటూ. మొత్త ంమీద ' గా9మాలూ పల్లెలూ తాలూకు 
విశేషాలు జానపదము కిందా. పురమూ పట్టణమూ. నగరముల 
తాలూకు విశేషాలు నాగరికము కిందా లెక్కించబడ్డాయి. సమైక్యం, 
అభిమానం, సహకారం, కట్టుబాట్లు, 'నియమాలు, జానపదుల అమూల్య 
సంపదలు. ఇవి లిఖితం కాలేదు, వాక్ నిబద్దతతో జీవిస్తున్నాయి, 
నిర్మలత్వం, నిష్కాపట్యం, నిరాడంబరత్వం, జనహితం. నిండుగా గూడు 
కట్టుకున్న గుండెలువీరివి, తిండిలేని పరీక్కవాళ్టీ ణి చూస్టిభరించలేని దాక్షి 
ణ్యం వీరి సహజ ప్రకృతి. ఇంట్లో పతి చిన్న పభ్ల్యూనికి పదిమందిని 
పిలిచివేడుకగా జరుపుకోవడం. వీరిముచ్చట. వీరి దృష్టిలో అన్నం పర 
బంహ్మస్వ రూపం, తాముయింత తింటూ ప9క్క వారికి యింత పెడుత్తూ 
మమతాను రాగాలతో మనసులు పండించుకుంటారు. 

"Love thy neighbour” అనే భావం అంతరాంతరాల్లో 
జీర్ణించుకున్న 'మానవతామూర్తులు జానపదులు, 

పోర్చుగీసువారు, డచ్చి వారు, ఆంగ్లేయులు. మనదేశానికి వచ్చిన 
తరువాత మన నగరాలు, పట్టణాలు, పురములలోని 'మనజాతి సంస్కృతి 
సంకరమై నాగరికత పేరుతో కృతిమ .రూవంలోనికి మారిపోయింది. 
వీరి. నివాసాలు ఆ పట్టణాల 6 పరిమితమైనందున అక్కడే: నవ్యత . శేరుళో 
ఈ . నాగరికత వరిఢోవిల్లి 'జొతి ' సహజ సంస్కృతిని ' పరిహసించటం 
పా్రఠంభించింది, నాగరికులలో పరస్పర. విశ్వాసం కరువు = :మనిషిని 
మనిషి నమ్మడు _ అన్నీ రాతకోతలమీదే వ్యవహారం = "కోర్టులే రి 
ష్కారం. ఒకరి అవసరానికి ఒకరు సాయపడరు. ఎవరికి వారే యమునా 
స్రీశ్రే అన్న ట్టు. 
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a 
జానపదులలో ఒకరింట ఎవరై నా చనిపోతే ఊరంతా పెళ్ళి స్వా 

భూతి చూపుతూ ఆ శవం శ్మశానానికి పెశ్ళేవరకూ ఎవరింటా పొర్టిర్భుళో 

నిప్పు కూణొ వెయ్యరు యా అంటే అన్న కూడా వండుకోరన్న మాట, కే 

అయితే. నాగకకులు పిక్కువాటాలో మనిషి చచ్చిపోక్టే 

కూడా పథటించుకోరు. తనకు సంబంధం లేనల్లే వ్యవహర్స్తారు, ఇదీ 

రి 08) క జీవితం. తల్లీ పల్లలుగాసి తండి) బిడ్డలుగాని మనసు 

విప్పి మాట్లాడుకోవడం అరుదు. ఎవరి దారి వారిది. ఎవరిష్టం వారిది, 
వవీదార =. తావతీయం డబ్బుసంపాదించటం, విలాసాలకూ కులాసాలకూ 

ఖర్చు పెట్టుకొ కోవడం, పేద సాదలకు- దోన ధర్మాలు అనేది కంబుకాగడాతో 

పలికినా. కనిపించదు. పేరుప పరతిష్టలు వస్తాయనుకుంటే నాయకత్వ 

గురించి ఇచ్చే. చందాలు మాతమే కనిపిస్తాయి. ఇవి దానధర్మాల 

అనుకుంటే . అధర్మం. 'వృతిభలాపేక్షకలిగినవి దానధర్మాలు ఎల్లా 
అవుతాయి? నాగరిక ప౦పంచంలో . వంచన, మోసం ఎక్కువ, ఏమాత$0 

అవకాశం చిక్కినా వక్కవాని సొమ్ము. అన్యాయంగా బొక్కడాని!, 
ఏమా రాత్రిం స సం కోచించరు. 

జానవదులది నేటిని గురించే ఆలోచన _ నాగరికులది 'రేవటిగురించి 

ఆలోచన. అయితే నాగరికుల పత్యేక విశేషం అందరూ విద్యారంగంలో 

= కా 

నిమ్మగ్ను లు కావడం, తార్మికవాదంతో సెన్స్ పై దృష్టి నిలిపి మానవ 

జీవితంయొక్క భౌతికసుఖభోగాలను సమకూర్చు కొనుటకు నిరంతరం . 
అన్వేషణ - మరి జానపదులు కోరేది మానసిక సఖ్యం, అది ఆధ్యాత్మిక ' 
మైనది. నడవడి సహజ సిదమెనది. 

పరాయి అనుకరశే, నాగరికులు పకీపూటా కూరలు, 

పెరుగు అన్నం టేబిల్ మీద పళ్ళాలలో పేర్పుకొని స్పూనులతోనూ, 

ఫోర్కులతోనూ ఎవరికివారే వడ్డంచుకొని తింటా కొంతకొంత. వది 
లేస్తూ, కొంతకొంతతింటూ అదొక ఫెషన్లాగ. 'జొనపదులలో తల్లి గాని 
భార్యగాని అన్నం వడ్డించగా అచ్చట్లూ, ముచ్చట్లూ చెప్పు కుంటూ “భోజన 
సమయాన్ని తమ కలబోసిన ఆలోచనల వేదికగా చేసుకుంటారు. తాము 
తినేది కడుగు పులుసుతో నై నా అది _అల్బంగా భావించరు. పచ్చడి 
కూడే వరమాన్నంగా భుజిస్తారు. క్ 

_ నాగరికుల నడవడి పూర్తిగా. 
పచ్చడి రసం | 

wp 
స 

fr 
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నాగరికులలో పండగలకి, వబ్బాలకి పా9ముఖ్యం : నామమాత్రం _ 

భ కీకూడౌ అంతంత మాకం, వారి చూపు మానవచేతనమీది, వరదో 

సాధించాలన్న తపన - దానికై నిత్యాన్వేషణ _ విజ్ఞాన పురోగతి కె 

ఆలోచన. ఇవీ నాగ-కుల జీవనగతులు. సంఘ కట్టుబాట్లు, కుల కట్టు 

బాట్లు, మత కట్టుబాట్లు వంటివానికి వీరు కట్టుబడరు, మన సంస్కృతిపై 

చిన్న చూపు. "పాశ్చాత్య సంస్కృతిపై 'పెద్దమోజు. జానపదులడి కల్రీ 

తేనిమాట _ సూటిగా మాట్లాడడం అనేది నాగరికులకు దూరం. అది 

గావ తెలివిశే9ంద లెక్క. ”నాగరికులలో ఇంటికి ఎవరైనా బంధువులు 

వస్తే తొందరగా పంపికీయడం ఎలాగ అనేదే ఆలోచన - జానపదులు 

బందువులు వస్తే పదిరోజులుండమని బలవంతం చేసె సె పెద్ద పెద్ద విందులతో 

ఆనందింపచేస్తారు. జానపదుల సంస్కారం హృదయగతం. నాగరికుల 

సంస్కారం బుద్ధిగతం. నాగరికులు మేధా సంపన్నులు, జానపదులు 

హృదయ సంపన్నులు. నాగరికులు బండ్లమీదో, రిశాలమీదో, కారుల 

మీదో, మోటారు సైకిశళ్ళమీదో. తిరగడం తప్పిస్తే కాలినడక ఆనాగరికంగా 

భావిస్తారు. అందువల్ల వారికి శరీర పరిశంమ తక్కువ, రోగా కెక్కువ. 

న9తిచిన్న జ స కా 'సూదిమందులు, బి శ్ళలు వీరి వాడకం. (అల్లోపతి 

వెద్యం). జ జానపదులు కాలినడకకే పాం? ౧ధాన్యత ఇస్తారు. కొందరు వంద 

లాది మైళ్ళు కూడా కాలినడకనేపియాణంచేస్తారు. అందువల్ల దెహపరి 

శ9మ “జరుగుతుంది - దీర్జాయువు కలుగుతుంది. నాగరికులు కాఫీ,టీ 

లకు దాసులు, వీరి అతిధి మర్యాదలలో మొదటిది “టి యిచ్చి 

మాట్లాడడం, (భోజనం చేయమనడం తక్కువ). జానపదులు. ఆతిధులకి 

చల్లని మజ్జిగ ఇచ్చి మాట్లాడతారు, భోజనం చేస్తేనేగాని వదలరు, 

నోగరికులది ఉదయం ఖరీరై న బడా హోటళ్ళలో టిఫిన్ కాఫీలు, మధ్యా 

హ్నం రాతి భి నో జనం - “జానవదులది ముప్బొద్దు భ్ భోజనం. ఉదయం 

చద్దన్నం. (చాలామంది తరవాణీ పోసుకుని ఉల్లిపాయనంజుకుని 

చద్దన్న ంతింటారు. ంం) నాగ౭కులు కనీసం పరక్కవారితో కూడా మనసు 

విప్పి మాట్లాడరు, వారికి స్నేహితులు -టి.విలుు, రేడియోలు, సినిమాలు 

మామే _ ఇక జానపదుల . దగ్గరకువ స్తా ఊరి ముందర గలగల పారే 

సెలయేరు, ఏటిగట్టు చెట్టుమీద కూర్చున్న పశువులుకాచే పిల్లవాని పిల్లన 

(గోవి సాదరంగా స్వా గతం పలుకుతాయి. నగరంలో అయితే. స్వాగతం 

పలికేది యం|తాల రణగొణధ్వని మాతమే, నాగరికులు విద్యుత్ 

కాంతుల్లో గాని విహరించలేరు, జానపదులు అరికెన్ “లాంతర్లు కిరన 
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సాయలుబుడ్లుు ఇలాయి దీపొఅలో కూడా పనులు చక్క బెట్టుకుంటారు, 

నగరాల గో అద్దె ఇండ్ల కాపురాలు, అందుకే వారిలో కీచులాటలు ఎక్కువ, 

అన్ని టికీ యింఖి యాజమానుల అదుపులు, ఆంక్షలు _ వినిమధ్య ఎప్పుడు 

ఇల్లు మార వలసి వస్తుందో అని*నిరంతర ఆందోళన. జానపదులు పాకల్ణో 

నివసి ంచినా స్వంతకొంపల్లో స్వేచ్చా జీవితం వారిది. నాగరికుల ప౦భుత్య 
కుళాయిల దగ్గర కీచులాటలు. పట్టణ ' వీధులలో ప1భాత. దశ్యం. 

జానపదులు కోనేటికో, కాలువకో పెళ్ళి నీలాటి రేవుల్లో నీరు ముంచుకొని 
గుంపులు గుంపులుగా క బుర్లాడు కుంటూ సరదాగా జలకాలాడి బిండెలతో 

మంచినీళ్ళు తెచ్చుకుంటారు - .ఎండుగతో నీరు తభ9పరుచుకుంటారు, 
ఎండుగ అంటే _ ఎండుపుకాయ ' గంధంతీసి నీటిలో కలిపితే ఆనీజిలో 
ఉన్న మలినం పోతుంది. పూజలు, పుణ్య కార్యాలంటే జనపద లకు 

మక్కువ ఎక్కువ. నాగరికులు. అదొక 'అనాచారం (కంద చూస్తారు, 

నగరంలో అన్నీ రాచకార్యాలే. -. పల్లెలలో అన్నీ ప9జాకాల్యాలే, 
పాద్దుపోతే పట్టణం తొందరగా ని|దపోతుంది, వల్లెలలో పొద్దుపోయినా 

నీదో సందడే. మరల కోడికూతతో పల్లె మేలుకుంటు ఏంది. మః “సలివాళ్ళు 

ఏవో తత్వాలు పాడుతుంటారు. యువకులు బయలుదేరి పొలాలకు 

వెళతారు. స్త్రీలు వీధులలో పొచితుడిచి, కళ్లాపిచల్లి ముగ్గులలో నిమగ్ను 
లవుతారు. పట్టణం తెల్లవారి బారెడు పొద్దెక్కిన తరువాత లేస్తుంది, 
పనిమనిషి వచ్చిలెపాలి లేదా పాలవాడు లేపాలి. అక్కడనుండి అంతా 
అడావి డే. పల్లి యులు తాపీగా పనులు సాగిస్తారు, తొందర దేనిలోనూ 

ఉండదు. పల్లెలలో పశు సంతకి ఎక్కువ - పట్టణాలలో జనసంతతి 

.ఎక్కువ. జానవదులు తమ పనులు తాము స్వయంగా చేసుకుంటారో, 

నాగరకులకు పనిమనుషులు రావలసిందే. వాళ్ళు లేనిదే పనులు 
జరగవు. వాళ్లు రానిరోజు వీళ్ళ ఇళ్ళల్లో వొళ్ళువంగక అన్నీ రుసరుసలు: 
బుసబుసలే మనకు దర్శనమిస్తాయి. నీళ్లు కజువు, పాడి కజువ్కు గాలి 
కణుపు; ఇదీ నగరజీవితం _ ఇవి పు పుష్కలం వల్లె జీవితంలో. వట్టణాల్లో 
అంతా చదువులు, సినిమాలు, పరిశ9మలు, ఆపీసులు, వ్యాపారాలు, 
రాజకీయాలు, (రాచకయ్యాలు) సందడి తప్ప మరే కళాభిరుచి కన 
బడదు. ఇక్కడ పకి హృదయం అలజడి, ఆందోళనలతో నిండి 
ఉంటుంది _ పల్లె నిర్మలంగా నిదపోతుంది. కళలు కధలు, సహకారం, 

సౌజన్యం, సొథా గ్యాలతో ఆనంద సందోహంతో చిందులు వేస్తుంది, 
వచ్చని పైరుపొలాలతో చిగురించే తరులతలతో ప పకృతి "సౌంద 
ర్యం వరవశేన్తూ ఉంటుంది _ మరి నగరాల్లో అంతస్థులమీద అంతస్థుల 
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కో ఆకానాన్ని అందుకో వాలా తాపతథుం అధికంగా కని శే (ఆ ga గ్యాన్ 

ఏసుంద, నినాదాల, ఉద్యమాల అనుడిన దర్శనాలు. యజమానుల 

అలామో 

దూది ద సా ద వ DE ద్ని జూ టం టం 

జాలీల పోరాటాలు పట్టణాల = కప ్ట్త వతు కూలీల సామరస్యం 

లం చౌ అల న్న ఇ ఇ (| 

పతిలవో కనిపిస్తుందట, ఎంతె కూలిచ్చినా తృప లేదంటాడు మిలు యజ 
ని pa వ —ి ధా 

మూని,మా కండలు కరిగించిన శ్రమంతా యజమానిద్ చుకుంటున్నాడం 

అన జి 
- 

బాడుకూలీ. ఇది పట్టణా లల్ డిపించే అనుదిన పోరాటం. ఇది నాగరకత, 

నాగ-కుల జీవితాలు జీతనాతల పై బతుకులు - జానపదులు వారి 

సిరచరాస్టులపై వచ్చే ఆదాయంతో రెక్కల కష్టంచేసి బ్రతుకుతారు, 

జానవదస్త్రీలు వంటినిండా చీర, పొడుగుచేతుల రవికెలు ధరిసారు, 

నాగరిక స్త్రీలు గౌనులు, స్టేవ్లెస్ జాకెట్లు వగైరా పాశ్చాత్య వస్త్ర 

ధారణతో మురిసిపోతారు, జానపదులలో పురుషులు పంచె, జుబ్బా, 

తలపాగ ధరిస్తారు. నాగరికులు ధరించేవి ఫ్యాంట్, షర్ట్, వీనితో 

విదేశీ ప్రభావంతో వచ్చే రకరకాల మోడల్సు, జానపదులు మూతిమీద 

మీసం రోషానికి చిహ్నంగా పెంచుతారు. మీసం మీద నిమ్మకాయ 

నిలజెట్టడం వారి పౌరుష చిహ్నం - నాగరీకులు అసలు మీసాలే ఉంచరు, 

అడి నాగరికత. చాకలి బట్టలు తకడం, మంగలి క్షవరం చేయడం, 

మాదిగ చెప్పులు కుట్టడం, కోమట్లు వ్యాపారం చేయడం, మేదరి తట్టలు 

అల్లటం, భా9హ్మణులు పౌరోహిత్యం చేయడం, రైతులు పంటలు 

వండించి ఆ పంటసు వాంకీ పంచటం జానపదుల ఓవన సరళి, ఇకుడ 

ఊరంతా ఒక్క కుటుంబం _ పట్టణం అంతా యంతాలమీదే నడక, 

వృక్కికి కలం నిమిత్సం లేదు. నేర్పరితనం ప9ధానం. సంపాదనే 

ముఖ్యం. నాగరికులు మార్గకవితను అభిమాగిస్తారు. జానపదులు దేశ 

కవితను ఆరాధిస్తారు. జానపదులు నిష్కపటంగా ఉన్న విషయాన్ని 

కుండబద్దలుకొట్టినట్లు మాట్లాడతారు - కుతంతా)లతో మనిషిని వడ 

గొట్టడం మెధావంతుడైన నాగరికుడు చేసే పని, నాగరికులది వ్యష్టి 

శీవితం _ జానపదులది సమిష్టి జీవితం. నాగరికులు బుద్ధిజీవులు, 

జానపదులు అమాయకులు. 

ఇది ఒకనాటిమాట. ఈనాడు నాగరికత పల్లెలలో కూడాపారకి 

జానపదులు నాగరికలక్షణాలు అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు 

నాగరికులు జానపదులు అనే భేదం లేదు, జానపదం నశిస్తోంది - నాగ 

రికం సర్వతా నాట్యం చేస్తోంది. 
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కళలు = వానిలోన తరగతులు 

“యోగ కర్మసు కేశలమ్” 

గత. 

ఏ విద్యయందైనా సరే పందరక్శంపబడే కౌశలాన్ని కళ 
అంటారు _ ఇక్కడ కౌశలమనగా నైపుణ్యం. ఈ నై పుణ్యం వ్యక్తి 

మేధాశక్సి నుండి ఉద్భవిస్తుంది, బది సృష్టికీ ప98ిసృష్ట చేయడంలో 

కావచ్చు, లేదా సృష్టికి మించిన సృష్టి చేయడంలో కావచ్చు - కళల 

గురించి కొందర పండితులు యూకి9ంది రితి నిర్వచించారు, 

T “కళ అన్నది మాన వబుద్ధి జన్య మై, చాతురీ. 

మహితమై, సృష్టికి ప౦తిరూపమై భాసించే రూప 

విశేషం, అంటి పతి కళలోను. మనుష్యుని పని 

_ తనం, బుద్ది వై శద్యం వెల్లడి కావలసివుంది. 

అట్లా ఉంటేనే అది కళ అనిపించుకుంటుంది 

TT * సృష్టియందతర్నిహితమైయున్న _సంపూర్ణశ్వ 
మును సౌందర్య సునిశిత సత్యరూపమును అభి 
వ్య క్తపరచు సాధన సంవత్తియె కళలు” 

6 Art is imitation” 
(కళ అనుకరణ 

ఇక్కడ అనుకరణ అంటే ప౦కృ త్యానుకరణ 

“అరిష్టాటిల్” 

“Art isan interpretation, not ar imitation” 
"(కళ అనుకరణ కాదు, వివరణ) _ “ఆర్థర్ డేవింగ్' 

అనుకరణ కళ అయితే ఛాయాగహణం ఉత్తమ కళ కావలసి 

ఉంటుంది. కారణం ఇది యధాతధంగా గ్రహిస్తుంది గనుక. కాని దీని 

ఇవ్వరూ కళగా భావించలేదు గనుక అనుకరణే కళకాదని వీరి మతం, 

T జానవదగేయాలు _ సాంఘికచ రత? (పీఠికనుండి 

డా. బిరుదురామరాజు, డొ. నాయని కిిష్ణకుమారి. 

TT “ నాట్యకళ” ఫిబ9వరి _ మా ర్న 1970 సంచిక సంపాదకీయం 

నుండి గంహి ాంపబడిన 
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ఆరిస్టాటిల్ కళలను Fine Arts అనీ, 

Useful Arts అనీ ర0కుగా విభజించాడు, 
ఆయన దృష్టి Fine Arts అంటి యివి _ 

l. Musi 
2. Drama 
3. poetry 
4. Sclupture 

Agriculture 
Useful Arts - అంటే ఇంజనీరింగు, వడ9ంగం, కమ్మరం, 

కుమ్మరం వగైరాలు, Fine Artss ఆనందాన్న దించడం ప9ధాన 
గుణం, useful Arts ఆనంద జనకము కూడా కావచ్చు. ఉదాహర 

ణకు కుమ్మరం, వడ్రంగం వంటి వానిలో వారు తయారుచేసిన వస్తువులపై 

చెక్కు నగిషీలు ఆనంద జనకములే గదా! ఫైన్ ఆస్ట ముఖ్యంగా 
ఆనంద జనకములే. వీనిలో జీవితోపయోగం కూడా ఉండవచ్చు + ఉదా 
హరణకు ఒక శిల్చి చక్కని శిల్పాన్ని చెక్కుతాడు. చూపరులకు ఆనందం 

కలిగించడం దాని పరమ ప్రయోజనం, అది అమ్ముడుపోయే అవకాశం 
కూడా ఉంది. అయినా ఈ అమ్ముడుపో వడన్హష్టాది క్ ఏ చారికం, 

భారతీయ వండితులు కళలు $4 అన్నారు. ఇకక9మందలి 

mn; 

జల్ Eo కళా వివరణమును యో కంద ఉదహరించుచున్నా ను. 
(త్ర పండిత ర్ల ఆంజనే యకుకాసి బర గారి అనువాదము) 

frre వ గతము _ ఇది స్వర వరధానము: గా, పద ప్రధానముగా, లయ 
ప$ధానముగా, మనస్సు డౌ క్క అవధానము ప9థా 
నముగా లోలోపల గానము వేయబ నదిగానుండును. 

= వాద్యము :. ఇది తత - ఘన_ అవనద్ధ సుషిరఖభిదనుంలచే నాలుగు 
విధములు, 

ల నృత్యము '_ భావాఖినయము 
4. ఆలేఖ్యము _ చితలేఖనము 
ఏ. విశేషకచ్ళేధ్యము _ తిలక _ పతిభంగాది రచన 
6. తండుల కుసుమ బలి వికారములు_బియ్య పు పిండితో పూలతో భూత 

తృప్తి కొరకు. పెద్దెడి ముగ్గులు, 
'[ “నాట్యశాస్త్రము అనువాదము” పు 6908701 డా పోణంగి 

శ్రీరామ అప్పా రావు, 
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ప్రవర ఎస _ పూల శయ్యలను, ఆసనములను ఏర్ప దచుట. 

దశ జవ ల వాంగరాగము జు దంతపుంలకు, వస్త్రపములకు రంగులు 

అద్దుట, 

మణిభూమి కాకర్మ _ మణులతో భొమృలను నిర్మించుట. 

శయనరచనము _ బుతువులను శీతో ప్ల ప:సితులను అనుసరించి 

శయ్యలను కూర్వూట. 

ఉఊదక వాద్యము - జలతరంగిణి.” 

ఉదకాఘాతము _ పిచికారుతో నీరు చిమ్ముట (వసంత కేశియందు 

చితయోగములు _ రకరకముల వేషములతో సంచరించుట, 

మాల్యగ౦దన వికల్పములు :. చితివిచితుములైన పూలమాలి 
కలను కూర్చుట, 

శఖరకీ పీడయోజనము 4. పూలతో కిరిటసును, తలచుట్టును 

అలంకరించుకొనెడి పూలనగిషిని కూర్చు టం 

నేపద్యయోగపములు _ అలంక కరణ విధానములు, | | 

కర్ణపత3 భంగములు - ఏనుగు దంతముతోను, ' శంఖములతోను 

చెవులకు అలంకారములను కలి ఏ ఉచ కొనుట, 

గంధయు £3_ అత తరువులు: మొదలగునవి చెసెడు నేర్పు, 

భూషణయో జనము * = సొమ్ములు పెట్టుకొ ను విధానము, 

ఇండ9జా లమ:లు :-_ చూపరుల కనులను భోపింపజ జేయుట 

శియమారయోగము ?- సుభగం కరణాది యోగములు, 

హస్తలాఘవమ.:_ చేతులలో ఉన్న వస్తువులను మాయంచేయుట 

విచిత9శాఖ యూషభక్ష్య వికారశిర్సిమ్యలు:- రకఠరకపుల తినుబండౌ 

నల వండుట. 

పానకరసరాగ స్వయోజనపుః;_ పానకములు, మద్యములు చేయుట 

సూచీవానకర్మ?_ గుడ్డలు కుట్టుట 

సూతిక్రీడ;_ దారములను ముక్కలుచేసి, కాల్చి, మరల మామూ 

లుగా చూపుట. 

కీణాడమరుక వాద్యములుః_ ఈ వాద్యహులందు మంచినేర్చు. 

ప్రి హిళికలు_ సామాన్యార్ధమ ఎ మాత్రము పైకి కనబడునట్లును, 

గంభీరమైన అర్థము గర్భితమగునట్లును కవిత్వము ' 

చెప్పుట. 
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పతిమాల:._ కట్టుపద్యములు చదువుట. -* 

దుర్వాచక యోగములు. విలాసముకొరకు న్ప్ప రచనలను చదువ 

పుస్తకవాచనము:._ అర్థవం ముగా చదివడు నేర్చు. 

నాటకాఖ్యాయికాదర్శనము:_ నాటకములకు, కధలకు సంబంధించిన 

జ్ఞానము. 

కావ్యసమస్యాపూరణము;_ పద్యములతో సమస్యలను పూరించుట, 

పద్దీకానే తివాసవి కల్ప ములు;_ పేముతో కుర్చీలు, మంచములు 

అల్లుట. 

తక్షకర్మ:_ విలాసముకొరకు బొమ్మలు మొదలగునవి చేయుట 
తక్షణ ము. కరివనియందలి నేర్పు 
వాస్తువి ద్య:ః_ గృ హాదినిర్మాబశాస్త్రము, 

రూప్యరత్న పరీక్ష. రూపాయలలోను, రత్న ములలోను మంచి 

చెడుగులను పరిశీలించగల్లుట 

ధాతువాదముః- లోహములుండెడి ప్రదేశములను కనుగొనుట. 
మణిరాగాకరజ్ఞానము:_ మణుల గనులను కని పెట్టుట 

వృక్షాయుర్వేద యోగములు?_ చెట్లవై ద్యము 
మేషకుక్కుటలావక యుద్ద విధిః. పొబ్దేళ్ళు, కోళ్ళులావకపక్షులు 

మొదలగువానితో పందెములాడుట 

శుకశారికా ప9లాపనము?_. చిలుకలక్కు గోరువంకలకు మాటలు 

| నేర్పుట 

ఉత్పాదన సంవాహన కేశమర్దనమునందలి కౌశలము?. ఒళ్ళు 
పట్టుట, పొదములొత్తుట, తల అంటుట మొడలగు వాని 

యందలి నేర్చు 

అక్షరముష్టికాకధనము:_ అక్షరములను మధ్య మధ్య గుర్తించుచూ 
కవిత్వము చెప్పుట. 

46. మైచ్చిత కవికల్ప ములు:_ సాధుశబ్దమును కూడ అక్షరప9త్యయము 
క... చెసి అసాధువని భ౦9మింపజేయుట, 

47. దేశభాషావిజ్ఞానము 1. బహుదేశ భాషలను నేర్చి యుండుట, 
46. పుష్ప శకటిక :_ పూలతో రధము, పల్లకి మొ॥ నవి కటుట.. 
4. నిమితజ్ఞానము = శుభ _ అశుభ శకునములను తెలిసి యుండుట. 
50. యంత9మాతృక “= యం (తనిర్మాణాదులు, 
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5], ధారణమాతృక :- ఎకసంధా గూహణవ, 

52, సంసొఠ్యము ఏం ఒకడు. పఠించుచుండగా వానీనిగు రించి పలువురు 

3 
a) 

కరి. మానసీకి9య :- కావ్యములను రబించుట. 

54, అభిధానకోశభ నందో విజ్ఞానము :_ నిఘంటు_ఛందళ్ళా స్ప పరిజ్ఞానము 

రఫ్, కావ్యకి క)యాకల్బము :- కావ్యములను రచించ ట 

రడ, క్రియా కల్పము _ కావ్యాలంకార శాస్త్ర పరిజ్ఞానము, 

57. ఛలితిక యోగములు 3_ మారు వేషముతో ఇంకొక వ్య ₹వలే చలా 

మణి అగుట, 

కరి వస్త గోపనము 1- వస్త్రములను మవాయజియుట మొదలగు 

పనులు, 

19, ద్యూత విశేషములు :_ జూదమునందలి విశేషములను తెలిసికొని 
యుండుట 

60. ఆకర్ష క్రీడలు - జూదము నందలి ఛెదసుంలు, 

రేం బాలికీడన కములు? _ పిల్లల ఆటలయందలి నేర్పు 

£2, వై నయికీజ్ఞా నము: _ గజ, అశ్యశాస్త్ర పరిజ్ఞానము 

గి వ జయకేవిద్యలు: య విజయసాధనోపాయములను తెలిసియుండుట 

64, వ్యాయా మశీజ్ఞానము:_ వ్యాయమ పరిజ్ఞానము 

వీనిలో విశిష్టమైన ఈకింది నాలుగింటీని లలితకళలన్నారు. 

1. సంగీతం, 

2 కవిత్వం 
4. చిత9లేఖనం 

4 38 ల్స ౦ 

కొందరు నాట్యం కూడా లలిత కళలలో చేర్చారు. నాట్యం గురించి 

యిలా చెప్ప బడింది. “నృత్త తం. తాళశలయాశ9 యమ్, ఆద్యమ్ భావా 

కయమ్నృ త్రమ్ నాట్యం రసాశ్ళయ” దీనిని బట్ట మూడు కళల సమా 
జోరంగా కనిపిసోంది, వాడుకలో నాట్యం కూడా _లలితకళలలో 

అయిదవదిగా వ్యవహరింపబడుతోంది, 

ఈ లలితకళల్ని చిత9కళలు విలాస కళలు, అని కూడౌ పిలుస్తారు. 

లాలిత్యం ప్రధానమైనవి గాన. అలితకళలనీ రూవ చితణగాని, రస 
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చితిణగాని భావచిత9ణగాని కలవి గాన చిత9కళలనీ, ఆనందం ప౦9ధానం్ర 

గాన విలాసకళలనీ అన్నారు, 

కాళిదాసు రఘువంశంలో లలితకళాశబ్దమే వాజేడు. జయదేవుడు 

గీత గోవిందంలో విలాస కళాశబ్దాన్ని వాడేడు, 

లలితకళ అనేది మూడు అంశపఘులతో ముడిపడివుంది. 

1. "వృష్టి 
2. అనుకరణ 

శ. నేర్చు 

ప్రతిభ, వ్యుత్చ క్రి, అభ్యాసము కావ్యహేశువులని చెప్పబడింది, 
కవిత్వ ౦కూడా లలితకళలలో ఒకటి కనుక పెన న చెప్పబడిన హేతువులు 
కళలన్ని టికి వరసా యి, 

పంతిభ 

T “వ9తిభను” గూర్చి అభినవగుప్తుడు _ 
“వ౦జ్ఞా అపూర్వవస్తు నిర్మాణక్షమా” అన్నాడు. అంటే _ కొర్పిత్త 

కోత్త వస్తువులు నిర్మించునేర్పు అని అర్థం, 

భామహుడు _“విజ్ఞానవనవోన్నే షశాలినీ పతిభామతీ” అన్నాడు, 
ఈ ప్రతిభనే ఆధునికులు భావనాశక్తి అనీ, ఇంగ్లీమలో “పవరాఫ్ 

ఇమెజినేషన్ అనీ వ్యవహరిస్తున్నారు. 

న్యత్సత్తి 
“నిపుణతో లోకశాస్త్ర కావ్యాద్యక్షణాక్” అని పండితులు చెప్పారు, 

వ్యత్చ ల్ని లోకశాస్త్ర కావ్యాద్రవేక్షణ వలన ఏర్పడుతుంది. అనగా 
సర్వతో ముఖమైన పాండిత్య విశేషము వ్యుత్పత్తి అని అర్ధం... వ9తిభ 
నె చ్రైవర్గికం యా వ్యుత్చ& తి సంపాదితం. 

యాక్షన "2 

ద. ల 
ca 

లాలా 

జా వీ వ 

T కావ్యాలంకార సంగ9హము పు, 119. 
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అ భ్యా సం 

అభ్యాసం గురించి రాజశేఖరుడు “నిరంతర కృత్య వస్తు పరిశీలన మే 

అభ్యాసమని, దీనివలన అనన్య సామాన్యమైన నేర్పు కలుగుతుందని 

వివరించాడు, - 

“ఆభ్యాసోహి కర్మణాం కౌశల మావకంతి”’, అంటే నిరంతరమగు 

అభ్యాసము వలన కౌశలము కలుగును అని, సామాన్య భాషలో దీనిని 

చెప్పాలంటే అనగననగరాగ మతిశయిల్లుచునుండు" అని - 

న చెప్పబడిన “సృష్టికి? ప౦9తిభ ముఖ్యం. ఇందు ఆపూర్వత 

ర్వ తంత? నిండి ఉంటుంది. “అనుకరణ” అనేది పకృతి అనుకరణి- 

సృష్టికి ప్రతిసృష్టి”. దీనికి పపంచ విజ్ఞానం చాలా అవసరం. కనుక 

వ్యుత్చ _కొపె ఆధారపడి ఊన్న ్టదిది. 

“నేర్పు” అభ్యాసంవల్ల అలవడుతుండ్. అందుబా టులో ఉన్న 

సామాగి9తో ఆనందకరంగా కూర్చగల శక్తియే నేర్చు, 

ఈ లలితకళలు మరల శీవ్యము, దృశ్యము అనిరేండు రకాలుగా 

విభజింపబడ్డాయి. ** రమ్యాణిఖీక్ష్య మధురాంశ్చ నిశమ్య శద్దాన్ ఓం 

అను క్లోకంలో కాళిదాసు ఈ విభజన సూచించాడు. శవజేందిియ 

ములద్వారా ఆనందం కలుగజేసేవి శంవ్యకళలు. ఇలామూసినప డు 

శిల్పం, చిత్రలేఖనం దృశ్య కళలు: సంగీతం, కవిత్వం శ9వ్య కళలు, 

న్. ల్పం౦ వ 

ఇది రూపప9ిధాన మైనది, ఒక వస్తువుయొక్క రూపాన్ని చెక్కడం. 

రాగ్స్ రాయి మట్టి, కర9 _ మొదలైన విగ్రహ విశేషాలన్నీ ఇందులోకి 
వసాయి, 

చితిలేఖనం స . 

ఇదికూడా శిల్ప ౦వలె దృశ్యమానమే,' దీనిలో రంగులు, కుంచె, 

గోడ మొదలగునవి ముఖ్య పదార్థాలు, శిల్ప ౦లో, చూవలేని పకృతి 
వెవిధ్యంకూడా ఇది చూపగలదు. 
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సంగితం ఆపొత మధురం. కానీ కంటికి కనిపించదు, నిరాకారం, 

హణ ష్. కవి త్వ ౦; £5 (త్ర 

కవిత్వం కేవలం అభ్రీరూపం. శిల్పం, చివులేఖనం దృశ్య 

మావళలు, చూసి ఆనండించేవి. అందువలన వీనిని దృశ్య కళలన్నారు, 

సంగీతం, కవిత్వం శ్రవ్య (గోచరాలు గాన వానిని శ9వ్య కళలన్నారు, 

నాటకం, నాట్యం వంటివి సమా హర కళలు, వీనిలో దృశ్యం, శ9వ్యం 

కూడొ వుంటాయి. 

కళలను గురించి : 

“ఆక్ట్ ఫర్ ఆర్ట్ 4 సీకి” అనేది ఒక వాదం, “ఆర్ట్ ఫర్ ది పీపుల్” 

అవేడి ఒక వాదం అనాదిగా అనంతంగా సాగివస్తున్నాయి.. 

“ఆర్ట్ ఫర్ ఆర్ట్ సేక్”” (కళ కళకోసమే) అనేది వైయ క్షికం, 
దీనికి ఆత్మానందం ప౦9ధానంగా చెప్పుతుంటారు. కాని వాస్తవానికి కళా 

కారుడు ఎటువంటి పిలోభాలకీ లొంగక తాను దర్శించిన సత్యాన్ని 

వ9దర్శించడమనేది దీనిలోని భావం, 

“ఆర్ట్ ఫర్ డి పీపుల్” అనే వాదంలో కళ ప్రజలను చైతన్య 
వంతులుగా చేసే ఉపకరణంగా ఉపయోగవడాలనేది వీరి వాదం, 

కళ భావాత్మకమైన మానవసృష్టి. సృష్టిలోనున్న దానిని యధా 
తధంగా అనుకరించుట, ఉన్నది ఊన్న దున్న ట్టుగాక తన మనో నేతా9నికి 

గోచరించినట్లుగా చితి9ంచుట్క సృష్టిలో పొందలేకపోయిన దానిని తన 

భావనతో ఊత తమమైన, ఉన్నతమైన జగత్తును సృష్టించుట అనునవి 
కళారూవ కారకాలు, 

అలితకశల వయోజనాల గుకించి వలువురు పండితులు ఈ కిరింది 
విధంగా అభి పాొ9యాలు వెలిబుచ్చా రుం 

(్ర్ర) “కళ మానవుని జీవితనును మాదురి మహితపు: ను, 

సమరస సుందరమును నొనర్చును. 

(*) థీ మారేమళ్ళ నాగేశ్వరరావు 
“కళాకారుడు _ సమాజము” వ్యాసంనుండి. 
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కష్టసుఖాదికా త్మక మైన ద్వంద్వ పకృతి నుంచి. 

తట్టుకొనలేని హృదయమునకు గిలిగింతలు పెట్టి 

కశ మానవుని లాలించి, పాలించును. తన 

సృజనాశ క్తి యాధారముగా జీవితమును 
మానవుడు లలిత మధురంగా చేసుకొను అం? 

యత్నము నందే | కళ్త ఊద్భవించినది”, 

“మానవుడు అర్ధిక, సాంఘిక, వైజ్ఞానిక రంగాలలో మాత్రమే 

వికాసం చెందితే ఆర్థికప్తు సాంఘిక గౌరవం, విజ్ఞానదీప్పి, అభివృద్ధి 

చెందుకాయేమోగానీ తీట రంలో ఒక శుష్క్మత్వం౦, ఒక్ నీరస భావం, ఒక 

నిరానందం మాతం తొంగి చూస్తూనే వుంటాయి. కళారంగం ఈ 

లోటు తొలగిసుంది. 
బాణాల 

ఆ క్ర 

- సంజ్వదేప్ 

($4) అందమివ్వడ మే కళకు ఉద్దేశం, కళలో పాత్రా, కొత్తా, ముందూ, 

వెనుకా ఇవేమీ లేవు: ఇంకా దీనీ పయో జన మేమిటని అడగడం గుడ్డి 

శనం అంత పయో జన కారి ఇంక ఉండదు, గంతలు కట్టుకొని నువ్వు 

వాంఛినీ ,వృయోజనాన్ని ఇరచేర్వలేదు కనుక దానివలన ప్రయోజనం 

లేదనడం చాలా సంకుచితం”. 

“క్రి గాయకుడు, ఫిలాసఫర్. “వీళ్ళకి స్వేచ్ళ లేని దేశం, కాలం, 

ఘోరం, చాలా త్వరలో మనుషులు మరలు, కీలుబొమ్మలు, రాక్షసులు, 

రాబర్జులుగా తయారవుతారు.” 

“ఒకదేశ జాన్నత్యాన్ని ఎక్కి చూసేవి కళలు మాతిమే, - గింకు, 

రోము దేశాలు హోమరు, వర్గ ల్ క వ్యాలవళ్లే సీరుపొందాయి. కాళిదాసు, 

భవభూతి వంటి కవులవల్లా, “అజంతా, ఎల్లో రా శిల్పా లవల్లా, తాజ్ మహల్ 

వంటి కళాఖండాలవల్లా, 'శాన్శే సెన్, త్యాగరాజులవంటి సంగీత వేత్తలవల్లనే 

భారతదేశం జగత్ ప్రసిద్ది పొందింది. అలాగే రఫెల్, బెతోవన్, షేక్స్ 

పియర్ వంటివారు జన్మించడం వల్లే ఆయాదేశాలు నలుగురు  నోళ్ళళ్ళోను 

ఘనంగా కీ నంచబడుతున్నాయి. స్ . 

ల 0 న. 

MEDORA UO 77 eee nena R RE RRR 

ష్? ' 

(**) థ్రీ గుడిపాటి వెంకటచలం “చలం. - కళ నుండి 
న్ 
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కళ సంస్కారాన్ని, .సంకమింవ జేస్తుంది. సంస్కారం. నూక 
ల దృష్టిని కలిగిస్తుంది, విజ్ఞానాన్ని పంచడం, వివేకాన్ని పెంచడం, 

ఠి అబి. - క ' . 

ఆనందాస్ని అందించడం, లలితకళల పరమావధి. ' జీవితం.ఆటుపోట 

లను అధిగమించి ఆనంధ6గా జీవించడానికి కళలు తోడ్పడుతాయి, 

కళకు కులమత భేదాలు లేవు. పా౦ంతీయ విఖీదాలు లేవు _, 

ఆడామగా వివక్షత లేదు, ॥ అన్ని టికీ ఆతీతం కళ. 

శిల ౨ 
“శిలలపై శిల్ఫాలు చెక్కినార్ఫూ మనవాళ్ళు సృష్టికే అందాల 

తెచ్చినారూ...ల .. 

ఒక జాతి చరిత% సంస్కృతులను తెలియజెప్పే వి ఆకాలంలో 
వెలసిన కళలే, అందులో శిల్పకళ [పత్యేకత మరింత, వా9త కందని 
చరితను కూడా యీరాతి ప్ర౭మలందిస్తున్నాయి. ఏ కళ అయినా 
ఆదిలో (పకృతి అనుకరణ తోనే పౌ9రంభమయ్యింద్. శిల్చి కూడా, తాను 
చూసింది రాయిలో చెక్కేడు. అవే వన్యమృగాలై న ఏనుగులు, జింకలు 
లతలు, వక్షులు వృక్షములు వగైరా? తరువాత మత ప్రభావంతో, దేవతా 
ప9తిమలు సృష్టించాడు, తరువాత సొందర్యారాధనలో మధుర మంజుల 
మనోహర మోహనాకృకులై న ఊహాసుందర సు౭దరీ' మణుల సజీవ 
మూర్తులుగా సృష్టించి చరి [తకే విశిష్టతను చేకూర్చా డు. 

(వకృతిలోని ఎన ఖై నాలుగు లక్షిల జీవరాసులను ఒకదానికొకటి 
పోలికలేని కోట్లాదిరూపాలకో సృష్టించిన మహాశిల్పి [బహ్మ అనుకుంటే 
పారణం దక్క మిగిలినదంతా వతి సృష్టి చేసిన మహా మేధావి మానవ 
శిల్పి. పురాణకాలంలో పేరెన్నికగన్న గొవ్న శిల్పి “మయుడు,” ఉన్నది 
లేనట్లుగానూ లేనిదిజన్న ట్లుగానూ సృజించి.దుర్యోధనసార్యభౌముడంతటి 
వాడినే సంభ9మాశ్చ ర్యాలలో ములవెత్తేడు. వాస్తవిక వ9పంచంలో. 
యిప్ప టివరకూ నేలతల్లి ఒడిలో దాగి బయల్పడిన శిలా పాతిమల ఆధా 
రంగా వరిశోధి స్తే ఈజిప్టు, చైనా గీ9స్,- రోమ్, ఇండియా ,వగైరా దేశా 
లలో క్రీస్తుపూర్వం ఎన్నో శతాబ్దాలకు ముందే అద్భుత శిల్ప కళా సంపద 
పెంచి పోషీంవ బడినదని తెలుస్తోంది. ఇండియాలో. క్రీ, పూ, మూడు a దాటుతూ శాంతా =. యంతో ఒ 

వక్షిష్తాషామిం 
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వందల సంవత్సరాలనాటి కెబుహంజొదారో, హరప్పా శిధిలాలలో బయ 

ల్పడిన శిధిల శిల్పాలు _(పాచిన భారతీయ నాగరికతకు | పతిబింబాలు, 

తెలుగు సీమలో యీ శిల్పకళా పాంభవాన్ని వేనోళ్ళ - చాటే 
అమూల్య సంపద పుణ్యక్షీతా9లను, ఆరామాలను అంటిపెట్టుకొని విద్రేశీ 

యువి ల్ని సహితం వి|ఖాంతుల్ని చేస్తోంది వీనిలో ముఖ్యంగా అవుథా 

వతి, నాగార్జున కొండ, హనుమకొండ, ఓరుగల్లు, ౮ రామప్ప గుడి, _ అల్తం 

పురం, కాళహస్తి, శం శైలం, సింహాచలం, దా9క్షారామ, లెపాక్టి, ఆంధ 

శిల్ప కళా వై భవానికి నివాళ కులర్చిస్తున్న చోట్లు. 

భారతీయ శిల్పాలకు ఎక్కువగా గుహలూ, _ కొండలూ , దేవాల 

యాలూ, కోటలూ, స్థూపాలూ స్థావరాలు. అజంతా, "ఎల్లోరా, 'ఎల్ఫె ంట్రా 

గుహల శిల్ప సౌందర్యం ప౦పరిచ శిల్ప సంవదశే తలమానికం, 

గ9స్లో “వ పయిడీస్ చెక్కిన ఏడు నిలువుల ఎత్తుగల '“జుపిటర్” విగ్రహం 

ప్రపంచ వింతలలో ఒకటనుకుంటే, రోమ్లోని ఫే సిజర్ : విగ9హం,. అమెరికా 

లోని వాషింగ్టన్, లింకన్ విగ౦హాలు నిడివిలో. గొప్పతనాన్ని చాట్లు 

కుంటుంటే, (బక్కాక్కుదాని హిడవు 465 అడుగులు - మాస్కోల్లో ని లెనిన్ 

పాలరాతి విగహం సహజత్వానికి దర్శనీయమనుకుంటే, . మన. అజంతా 

సుందరి జగదేక సౌందర్యానికి విశ్వ విఖ్యాతి పొందింది, పారిఛీన కాలం 

లో భారతీయ శిల్బ ౦ రాజుల ఆదరణలోనూ, మతాల పర్షిపోషణలోనూ 

మూడువువ్వు లూ ఆరుకాయలుగా వికసించింది. ఆశోకుడు, కనిష్కుడు, 

హర్షవర్ధనుడు యిచ్చిన చేయూత అనల్బం.. గుష్తరాజులకాలము దీనికి 

నృర్ణముగమే. ఆనాడు హిందూ బౌద్ద శిల్పాలు 0 రెండూ శరవేగంతో 

పురోగమించాయి. అశోకుని కాలంళోని “సంచీ, బుద్ద గయ సూపాలూ, 

కనిష్కుని కాలంలోని తక్షశిల సాపాలూ ం గుప్తుల అజంతా శిల్చాలూ 

వారి కళాభిరుచికి ప౦తీకలు, + 

గీ౦ికుల దండయాతంలో కనిష్ముని కాలంలో క్రీర్స, ౫ 1వ. శతావ్దీల్లో 

దౌర్దశిల్చం, గీ౦కుశిల్ప 6. కలిస్ గాంథార ' శీల్వ ననే న. రూప్తాన్ని 

ధరించింది. ప౦9తిమలో. వా స్తవికత ప్రతిబింబించడం దీని ప౦ధాన 

లక్షణం, కట్టుకున్న బట్ట మడతలుకూడా యధాతధంగా చెక్కబడతాయి. 

భారతీయ శిల్ప ౦లో "తెలుగు శిల్పుల బాజీ “ఆర (ధ శిల్ప” మని 5 ఒక 

(ప్రత్యేకత. గడించుకున్న ది, అదే అమకావతి శిల్పం. 
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రాొఎతి 

లో 
అ. 

ల్ 

“జ్రమురావ వలే గుహల అప్పరు కొప శిల్పాలు” అనే పాట దేన్నీ బట్టీ 

వా్రిశారో గాని అక్కడ గుహలు లెవు, బౌద్ధ స్థపం మాత9ం వుం, 

ఆ ఫలకాలపై : బుద్దుని జననంనుండి నిర్యాణం వరకూగల గాధలు, జాతక 

కధలు లోకోత్సరంగా చెక్కబడ్డాయి. బుద్దుని ధ్యానము[ద, బోధి 

వృక్షం, ధర్మచ|కం దివ్యశీల్బ కళా విలసిలాలు. వినితోపొటు నాటి 

తెలుగు నాగరికతా చిహ్నాలై న. ఏనుగులు, సింహాలు, వివిధ మృగాలు, 

పూర్ణకుంభం అతిపహజంగా మలచబడ్డాయి, ఆంధరపదే క్ [పభుత్వ 

చిహ్నంగా స్వీ కరించబడినది యూ పూర్ణకుంభ మే. ఇవేగాక వివిధ 

నాట్య భంగిమల్లో చెక్కబడ్డ పలుప్పరు నృత్యకాంతలు వివిధ వాయి 

ద్యాలతో మనోహరంగా కనిపిస్తారు, సభతీర్చిన బుద్ధుడు, శ్రద్ధతో 

వింటున్న భక్కులు గల ఫలకం మనల్ని కూడా (శ ద్ధాశళువుల్ని చెస్తుంది, 

ఈ అమరావతి ఒకనాటి ఆంధ) రాజధాని ధాన్యకటకం _అదే ధరణి 
కోట. ఇక్కడ కళా ఖండాలలో లండన్ మ్యూజియమ్లోకి కొన్ని, మ 

[దాసు మ్యూజియమ్లో కీ కొన్ని ,కలకతా మ్యూజియక్స్లోకి కొన్ని తర 
లించబడ్డాయి. మిగిలిన శిల్పా లను శిధిలమైపోతున్న స్థూవంనుండి తొల 

గించి ప్రక్కనే మూ్యూూజియమ్లో అమర్చారు చూపరుల దర్శనార్థం, 
ఈ శిల్పం ఆంధ్ర శాతవాహన రాజుల గారాలబిడ్డ, తెలుగు శిల్చుల 

రత్న కిరీటానికి కలికి తురాయి. 
“రుూడువందల యొడులమోఘ తపము చేసి 

సృష్టించి! గాపశిల్న కృతులు 

సిద్ధహస్తులు మన తెల్గు శిల్పి వరులు 

తమ కళాళక్తులన్ని యు ధోరబోసి” 
అని శ్రీ కొండూరి వీర రాఘవా చార్యులుగారు తమ*అమరావతి* కావ్యంలో 
ప్రస్తుతించారు. ఈ శిల్భాలు క్రి పూ. బవ శ తాబ్టీనుండి క్రి, శ, 1వ 
శతాబ్ధివరకూ మూడు శతాబ్దాలపాటు వెక్కబడ్డాయట, * 

నాగార్జునకొండ 
ఇక్ష్వాకుల కాలంలో నాగార్జునుని పోత్సాహంతో తెలుగు శిల్పులు 

చెక్కిన చక్కని శిల్పా లకు కాణాచీ యిది, అమరావతికి అనుంగు సోదరి. 
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అక్కడవలె యిక్కడ కూడా బుద్దుని వివిధగకి రూపాలు, జాతకకధలు 

దేదీవ్యమానంగా చెక్కబడ్డాయి. ఈ నాటికీ సకల సౌందర్య విలసితాలై. 

చూవరులను చకితుల్ని చేస్తున్న యీ శిల్పాలు చెక్కిన ఆ మహాతపస్వీ 
యైన అంధ) స్థపతి యెవ్వరో గదాః 

“ర్మ నల్లని రాలలో ఏ కన్నులు దాగెనో,! 

ఈబండల మాటునా ఏ గుండెలు మోగెనోలో 

రావుప్పు గుడి 

కాకతీయ రాజులు శీల్పకళా పిరియులు, తెలంగాణాలోని 
రామప్ప గుడి, ఓరుగుల్లు కోటు, హనుమకొ౭డలోని వేయి స్తంబ్లాల మండ 

పం వీరి ఉఊతృమకళా పోషణకు తార్కాణాలు. హైందవ శిల్పం అద్భు 

తంగా పెంచి పోషించబడింది వీరి హయామంలోనే. వానిలో రామప్ప 

గుడిలోని శిల్చ చాతుర్యం కళాకారుణ్ణి కదిలిస్తుంది, రచయితను ఊదే9క 
పరుస్తుంది. నాట్యరాణులను నర్షింపజేస్తుంది, సామాన్యుజ్టి చకితుణ్ణి 

చేస్తుంది. దేశపిసిద్దిగన్న జేలూరు, హొయసల శిల్పాలు చెక్కిన 
అమరశిల్పి జక్కన్నకు సమజూజ్జీ ఈ శిల్పి, ఇందలి నాట్యకత్తెల 

. సౌందర్యం వర్ణనకు అందనిది. నిలువెత్తు విగ9హాలు, స్తన జఘన లావ 

జ్యం రమణీయం - సర్వాంగనుందరం. వీరి నృత్యరితులు, శివ 
తాండవం చూపరులను ' పులకరింప జేస్తాయి. అత్యంత సుందరమైన 

నగ్ననాగిని ప్రతిమ ఓ ప9త్యేకత. నంది విగ9హం కనులకు విందు.. 

సృంభ శిల్పానికి విస్తుపోవలసిందే. ఇవి ఆంధ్ర శిల్పానికి కేర్తిస్తంభాలు. 

వీనిలో మన నీడలు కనిపిసాయి. ఆంధ) సంస్కృతికి, ఆంధ శిల్ప 

కేలా నైపుణ్యానికి రామప్ప దేవాలయ శిల్పాలు మణీ దిపొలు, 

ఓ రంగ లు 
డి 

ఇదే నేటి వరంగల్లు, ఇక్కడి కోట్క కోట ద్వారాలు ద్వార తోర 

ణాలు తెలుగు శిల్ప కళామతల్లికి ఆభరణాలు. కోటలోని నంది కాక 

తీయుల కళా తృష్టకు నికపోపలం. 
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“ఓ రుగల్లున వీరలాంఛనముగా పలు శస్త్ర శాలలు నిల్చి నారు” అగి 

ఆంధ) వాటష పశ స్తీ లో తెలిపిన శస్త్రశాలలు కాలగర్భంలో కలిసి 

పోయినా కాకతీయుల పౌరుష పితాపాలకు ప9కికలుగా శిలలో మలిచిన 

జి సింహాలూ ఏనుగులూ, యిప్పటికీ దర్శన మిస్తూనే ఉంటాయి, 

ఇక్కడకు దగ్గరల లోనే గల హనుమకొండ వేయిస్థంబాల మండపం 

తెలుగు శిల్ప సరస్వతికి కంఠా భరణం, 

అల౦వుర౦ 

కర్నూలుకు 20 మెళ్ళదూరంలో తెలంగాణాలోగల యా ఊరి 

జోగులమ్మగుడి చరిత)వ9శిద్ధ మైనది, బాదామి చాళుక్యుల కాలంలో 

కిం,శ. 8వ శతాబ్దిలో వెలసిన ఆలయమిది. గుడిలో అడుగడుగునా 

గూళ్ళలో అనేక |పతిమలు అమితాశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంటాయి. ఇక్కడి 

ఆలయాలలో నవ[బహ్మలు, జోగులాంబ, బాల బోహ్మి శ రస్వామి, 

గణపతి, వీరభధ్రుడు, శివుడు, చతుర్ముఖ బ్రహ్మలు శిల్చి చాతుర్యానికి 
మచ్చుతునకలు.  ఆలయకుడ్య్యాలపై రకరకాల జంత పువుల, మానవ 

మిధున ప్రతిమలు దశావతారజు.లు, గరుడు గంధర్గా,ళిచ్చార్హ శింపుర 

షాదులు మనోహరములు, మహిషాసుర మర్జిని, నటరాజు నంది 

ప9కెములు నయనానందకరములు. ఇక్కడ [పత్యేకంగా శిరస్సులేని 

దిగంబర భూదేవి యోనిదర్శనం గొడాళ్ళకు.. సంతాన పాపి 

కలిగిస్తుందని వ9తీత, 

లేపాక్షి 

“లేపాక్షి ఒసవ య్య ల రేడి రావయ్య” 

రాయల సీనులో రమజీయ శిల ల్బాన్ని చిందిస్తున్న చోటిది. అనంతపురం 
జిల్లా ఇందుకూరు తాలూకాలో యిది కుగాళిమమైనా కళా వై శిష్ట్యంతో 

పెద్ద పట్టణాలకు లేని వ9శసి కి పొందింది, ఇరవయ్యుడడుగుల , వాడవు, 

హేనడుగుల ఎత్తుగల బసవయ్య సాలంకృత ఏకరాతి విగ్శిహం విజయ 
నగర రాజుల కళా. పీీయత్నా నికి అద్దం వడుతుంది. అక్కడి పూర్ణ 
ప్రరుముడు, వద్మినీ జాతి ఫ్రీ [వలినులు శిల్చ కళారంగానికే వజ) 

టాలు, 
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సింహాచలం 

కళింగాంధంళో విశాఖకు 9 మెక్ళదూరంతో కొండమీద =ెలసి 

పుజ్యక్రీత9మిది, కళింగాంగగంగుల ఆదరణతో ఆవిర్భవించిన అద్భుత 

నెల్ఫ ౦ యీగుడిలోనిది, గుడిలోని దేవుడు వరాహనరసింహస్వా మి 

నిత్య చందనాలంకృతుడు, ఇక్కడి. శిల్పాలలో విశేషంగా కనబడేవి 

వివిధ బంధనాలలో మైధున ప్రతిమలు. చతుష్టష్టికళల్లో' రకికూడా ఒక 

కళగా భావించిన. పూర్వులు శిల్పంలో కూడా దీనికి స్థానం యిచ్చి 

అనందప)దం చేశారు. ఇవి జీవకళామూర్తులు, హిరణ్య కశిపుని పొట్ట 

చీల్చచున్న ఉగ)నరసింహమూర్తి, వరహావతార రూపం శిల్పాలు 
చూసేమనిషిని నిలేస్తాయి. అన్ని టికీ మించి యిక్కడి శిలా మండప 

సృంభాలమీది శిల్పం అత్యంత మనోహరం, వీనిపై దశావతారాలు, 

భిన్న నరసింహమూర్తులూ సుందరాంగుల నాట్యముదలూ లతలూ 

నెత్సపర్వ్యం, రధ మండపానికి కూర్చిన అశ్వాలు మన హృదయాలలో 

శాశ్వత ముద) పేసుకుంటాయి. కళ్యాణమండపం ర సృంభాలతో నిర్మిం 

చారు. ఈ స్థంభాలు మోర్తిగి స్తే స సరిగమలు పలుకుతాయం టారు. _ శిల్పి 

ఎంత మర్మజ్ఞుడో మర! 

దాంక్షా రా వం 

చాణుక్క్యుల అండదండలతో నిర్మించబడిన నీమేశ సరాలయంలో 

శిల్ప పిత్త్యేకతకంటె రాతి కట్టడపు పని, గోపు ర పొకారాలు, వివిధ 

దేవతల ఉనికీ మనికీ చూడవలసీందే. ఈ గుడి. దేవతలు ' జక్క రాతి9లో 

కట్టేరని జనథుితి _ అంటే యిది దేవతా నిర్మా కం లాగుంటుందన్న 

మాట. ఇందులోని ఖ్రీమేశ్వ రలింగం రెండు నిలువుల ఎత్తు వుంటుంది, 

ఈపొటి నిడివిలింగం తంజావూరు బృహదిశ్వరాలయంలో నూ, అమరావతి 

అమరేశ్వ రాలయంలో నూ మాతీమే కనిపిస్తుంది. పైగా ఇది ఒక వైపు 

వఇెలువు, ఒకపై పు నలుపు. నలుపు భాగం ఈశ్వ రుడనీ, తెలుపుభాగం 

పార్వతి అనీ, అర్ధనారీశ్వ ఇర లింగంగా గురించ బడింది. అందుకే 

అభ్టిషే కజలం నలుపు. వై చి వళుతుందట.. (షరి వైపు 

త్రీశే లం-కాళహ 
యె 

“శ్రీ శె శెలం శిఖరం" దృష్ట్యా పునర్జన్మ నవిద్యతే” ఆంటారు... ము క్తి 

మాట ఎట్లాఊన్నా యిక్కడి శిల్ప కళకు ముగ్గులు కాని వారుండరు. 

భో ' 
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శా 

కాళహస్తి గుడిలో ప్రవేశించగానే ఏదో ఆలౌకికానందం కలుగు 

తుంది. ఆ మండపాలూ, ఆస్తంభాలూ ఆకట్టడౌలూ మన ఊహలళ్ళ్ని 

ఎక్కడికో తీనుకుపోతాయి. ఇక విజయవాడ దగ్గర గల ఉండవిల్లి 

గుహలలోని శేషశాయి విగ్రహం కూడా చూడదగ్గ విశేషమే. నిజానికి 

తెలుగునాట నలుమూలలా పల్లెల్లో కనిపించే పోతురాజులూ, పోలేరమ్మలూ 
ళా 

చాలావరకు మన పాబీన శిల్ప సంపద అవశేషాలే. 

ప౦పంచ విఖ్యాతి బడసిన మహాబలిపురం ఏకశీలారధాలు, అజంతా 

గుహల ఆదినిర్మత అద్భుత శిల్చొలు, హంపి విజయనగర మహోన్నత 

రాతి పితిమలు, సాంచీస్థూప ద్వారతోరణాలు, కోణార్భ్యం, భువనెశ్వ 

రాల జీవ శిల్ప కళామూర్తులు ఆంధ్రిశిల్చుల ' ఉలి మెరుగుల. ఇంత 

క ళావైపుణ్యం చిందించిన యూ మహాశిల్చులు ఎవరు? వారి నామ రూపా 

లేమి? అంతా అజ్ఞాత మ, అందుకే యివి దేవతల నిర్మాణాలని కథలు 

వింటుంటాం. నిజానికి పేరుకాశించని మానవ దేవతలు విళ్ళుం మహా 

కవి శ్రీ శ్రీ “తాజమహలు నిర్మాణానికి రాళశ్ళెత్నిన కూలీ రెవ్యరు?” అన్న 

దానిలోని కూలీలు యీ అజ్ఞాత శిల్పుల. అసలు తాజమహలు నిర్మిం 

చింది కూడా తెలుగు శిల్పులేనట. జాషువాగారు యీ విషయాన్ని తమ 

“తాజమహలు” ఖండకావ్యంలో యిలా వివరించారు - 

“మగని తొమ్మున కుంపటి రగులబెల్టి 
కాయము త్యజించెనే మొగలాయిరాణి 

తెలుగు శిల్పుల వనివానితనము నొకట 

కుప్ప వోయింవ వలె ననుకొనియెనేమొ!” 

తూర్పు గోదావరిలో ద్రాక్షారామ దేవాలయంలోనే గాక సామర్ల కోట 

దగ్గర ఖీమవరం, సర్పవరం, బిక్కవోలు మొదలగు గ్రామాలలో గల 
గుడులకోకూడా అపురూపమైన శిల్ప కళా సంపద వెళ్ళివిరుసోంది. 

పెకి కనిపించే యివేగాకుండా భూగర్భంలో యింకా ఎన్ని కళా 

ఖండాలు దాక్కున్నాయోః తవ్వకాలతో వెలికి తీయించి [పదర్శన శాలల్లో 

పదిలపరచుట పురావస్తుశాఖవారి విధి. ఈ శిలా పీతిమలెన్నో పర 

వరిపాలనలో విదేశాలకు తరలింప బడ్డాయి. స్వాతంతాగ్యానంతరం వీని 
గిరాకీ మరింత పెరిగి చోరులవచే తస్మరించబడి విదేశాలకు రహస్యంగా 

చా న. 
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రవాణా కాబడుతున్నాయి.  దీనినరికట్టి ఇతరదేశాల్లోనూ ఇతర 

రాష్ట్రాల్లోనూ ఉన్న మన శిల్ప సంపదను తిరిగి తెప్పెంచుట తెలుగు 

ప్రభుత్వ కర్తవ్యం. 

నపద నిల్చం 

శిలలత్ నూ మళట్టీతోనూ కొయ్యతోనూ చేసే బొమ్మలన్నీ జానపద 

కళాకారుని సృష్టియే +. దేవతా విగోహాలు, వాహనాలు, దేవాలయాల 

మీద మకర తోరణాలు మిధున ప్రతిమలు, ఇతర బొమ్మలు, ధ్వజ 

స్థంభాలు, తులసి కోటలు సమాధులమీది శిల్ప౦, పాత9లమీది 

డిజైన్లు, పండి బంగారు ఆభ రణముల మీ చెక్కడాలు, ధనికుల భవంతుల 

మీద " చెక్కబడే శిల్వాలు జానపద కళాఖండాలే, పల్లెలలో విశ్వ 

బాంహ్మణులు, కుమ్మల్లు, కమ్మర్లు, తాపీ పనివారు ఈ శిల కళా 

ప్రవీణులు. 

చిత లేఖనం 

ఆది మానవుడు తన భావాల్ని వ్యక్త 0 చెయ్యడానికి నాలుగుపదతుల 

నవలంబిం చాడు, నోటితో అరిచాడు, “గొంతుతో కూశాడ్సు చేతితో సంజ్ఞలు 

చేశాడు, పసరులతో బొమ్మలు గీశాడు, అరుపు - సాహిత్యమ యిరది. 

కూత సంగీతమయింది. సంజ్ఞ నాట్యమయింది. బొమ్మ చిత్రలేఖన 

మయింది, ఇవే లలిత కళలు; వీనిలో సాహిత్యం చిత్రలేఖనాల పరస్పర 

సంబంధాన్ని గూ ర్చి ఒక కవి యిలా అన్నారు; 

“కవిత్వం మాట్లాడే చిత తృరువు 

' చిత్తరువు మూగపోయిన కవిత : 

ఆదిలో చి త్తిలేఖనం పకృతి ఆరాధనలో పిస్తుంది. ఆనాటి 

మానవుని నిత్య జీవితం అడవిజంతువల వేట. యళ లేడిని. బాణం 

తోనో వన్య 'స్ఫుగాన్ని ఈటెతోనో కొడుతున్న ఆదిమవాసి, పులితో 

వాహాబాహి పోరాడు తున్న పా9క కృనమానవుడు, వనసొందర్యాన్ని 

చూపే వృక్షాలు యివి మన మొదటే చిత్రలేఖనాలు. 

వై దిక కాలం నాటికి దేవతారాధన వచ్చింది, చి చిత్రలేఖనంలో క కూడ 

. దేవుడి “బొమ్మలు రావలసి వచ్చింది, అయితె యీ దేవుళ్ళ దె 
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గియ్యడం? అడవులు, వేట అంటి అవి చూసినవి గనుక చితి?9ంచారు 

ఇవెలాగ!ః రాముడెలా వుంటాడు? కృష్ణుడెలా వుంటాడు? నలుపా, తెలుపా; 

ఆభరణాలేమిటి? మెడలో పూలదండా? పూసలదండా? చేతిలో ఏముం 

టుంది? ఇక్కడే చిత్రలేఖనం సాహిత్యం వైపు చూడవలసి వచ్చింది, 
ఉదాహరణకు సాహిత్యంలో కృష్ణుడిలాఉంటాడని చెప్పారు _ 

“కస్తూరీ తిలకం లలాటఫల కే వక్షస్థలే కౌస్తుభం 

నాసాగే? నవమౌక్తికం కరతలే :చేణుం క రేకంకణం 

సర్వాంగే హరి చందనంచ కలయం కంలఠేచ ముక్కావళీం 

గోవస్ర్రీ వరివేష్టితో విజయతే గోపాల చూడామణీ?” _ 

ఇలాంటి వాటిని పరిశీలించి కృష్ణుని బొమ్మ గీసాడు, ఇలాగే 

సాహిత్యంనుండి చిత్రలేఖనం సృష్టి జంగినల్లీ అటు చిత)లేఖనంనుండి 
కూడా చాలా సాహిత్య సృష్ట జరిగింది, 

అనాదినుండి యిలా కవిత్వం, చిత9లేఖనం పరస్పర ప9భావాన్ని 
కలిగి సహచరత్యాన్ని చరపుత: న్నాయి. కారణం ఇవి ఇండూ భావ 
విధానమే గనుక. రెంటికీ స్థానం హృదయమేగనుక, సింహాన్ని 
చూస్తే భయవపడతాం, సింహం బొమ్మని చూస్తే అనందిసాం. అదీ 
చిత్రలేఖనం యొక్క గొప్పతనం. ఇది అందరికీ అలవడేది కాదు. 

భారతదేశంలో చిత్రలేఖనం గురించి ఆలోచిస్తే పూర్వం ఎందరో 
రాజులూ రాణులూకూడౌ యిందులో నిపుణులు, నిష్టాతులూ అయి వుండే 
వారని తెలుస్తుంది. రాతి కలలో కనిపించిన రాకుమారుణ్ణి రాజకుమార్తె 
ప్రేమించి అతని రూపు రేథాచి లాసాల్ని కుంచెతో చికి9ంచడం, రాజాతని 
వెతికితెచ్చి పెళ్ళిచెయ్యడం ఎన్నో విన్నాం. ఉషాఅనిరుదుల కథ 
యిదేగా! ఆధునికకాలంలో జాతీయ అంతర్జాతీయ వ9ఖ్యాతి బడసిన 
“రవివర్మ (తిరువాన్కూరు రాజు చితా9లలో జీవకళ ఉటిపడేటట్లు 
చితిగంచిన గొవ్ప చిత్రకారుడు. రాముని బొమ్మ వేస్తే నజీవుడై రాముడు 
కదలివస్తున్న లి. దేవతాపరంగా చృద్ధిపొందిన యీ చిత్రకళ నవీన 
వవంచంలో ఒక కొత్తమలుపు తిరిగింది. ఈనాడు ఆరిక, సాంఘిక, 
రాజకీయ, కళారంగాలలో పేరుకుపోయిన కాలుష్యాన్ని కడీగవెయ్యడానికి 
“గొప్ప ఆయుధంగా మారింది, ఆ పరిణామమే యీ నాటి కార్టూనులు, 
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కారూనంలు 
ర 

శంకర్ “శంకర్స్ వీక్లీ” ద్వారా రాజకీయ వ్యంగ్య చిత్రాలతో దేశాన్నీ, 

ఫ్రవంచాన్నీ కూడా ఊపేశాడు. “తుగ్లక్” పత్రికా సంపాదకుడు “చో 

శామస్వామి తనహాన్య వ్యంగ్య కార్జూనులతో తమిళనాట బిహ్మాండమైన 

సంచలనం సృష్టించాడు, అపుడు కార్టూను బొమ్మలు లేని పతిక్షలే 

శప, విషయాన్ని సూటిగా, గుండెలకు హత్తుకునేలా చెప్పేశక్తి దీనిశే 
వుంది, ఒక చిత9ంలో ఆకాశం, నేలనుండి ఆకాశానికి ఎగిసిపోతున్న నక్ష 

తాలు, ఆనక్ష తాల పొట్టలలో ఒక్కో నిత్యావసరవస్తువులు వేశాడు. ధరల 

పెరుగుదలను వ్యంగ్యంగా చెప్పిన కార్టూనిది, 

తెలుగులో అడివి బాపిరాజు, దామెర్ల రామారావు. తమతమ చితా 

అనో జక రమణీయతను సృష్టించి చూపరులను అఆనందపుటంచులకు 

తీసుకుపోయారు. జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి గారి “కరుణథకీ ఘంటశాల 

గానంతో పా౦ణంపో స్తే, వడ్డాది పాపయ్యుగారు అది చీతా9లు గా చితి9ంచి 

దానిని పామర జనంలోకి కూడా తీసుకుపోయేరు. ఈనాడు 'సా హిత్యంలో 

ఆధ్దునిక రీతులు అని చెప్పు కొనే వానిలో చాలవరకు చిత్రలేఖనం నుండే 

పుట్టుకొచ్చాయి, అందులో ముఖ్యంగా ఇంవగిషనిజం, సింబాలిజమ్ 

క్యూబిజమ్, సరిియలిజం నిజానికి చితలేఖనం నుండే పుట్టుకొచ్చాయి. 

సహజంగా చితాిలు స్వాభావికంగా వేస్తారు. అది రియలిజం. ఉదా 

హరణకు దూరంగా ఉన్న ఒక అడవి చితి)ంచాలంటే చెట్లు ఆకుపచ్చ 

రంగులోనూ, నీడలు నల్లరంగ.లోనూ చిత్రిస్తారు. ఇది సంప్రదాయం - 

కాని ఇంప్నషనిజంలో ఆ చెట్లను ఎరుపురంగులోనూ, నీడలు నీలిరంగు 

లోను చికొస్తారు. కారణం -దూరానికి అడవి అలా కనిపిస్తుంది కనుక, 
ఇక్కడ .వాటి అసలు ఆకారం కాదు కావలసింది, అవి మన కంటికి ఎలా 

కనిపిస్తాయో అనేది. ఇక “క్యూబిజానికి “పికాసో” నాయకుడు, న్రీ(గో 

కళ ప్రభావంతో వెలువడిన ఉద్యమం యిది, ఇందులో దృశ్యాన్ని 

కోకాకృతులుగా. విడదీసి చితొస్తారు. ఒక పెద్ద రాయి. వేస్తాడు, 'పిక్కనే 
ఓక చిన్న రాయి వేస్తాడు. అందే అవి తల్లీ పిల్ల లన్న మాట, రెండూ 

సమానమైన - రాళ్ళువేస్తే ప్రేయసీ పిియులన్న మాట. “సరీయలిజం" 

.ఫౌయిడ్ :మనో..విక్షిషణ నుండి ఉదయించిన ఆలోచనా సరళి, నాలుగు 
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గీతలూ అనేక వంకరలతో గీసాడు, అది హృదయ స్ప ౦దనాన్ని 
తెలుపుతుంది, *సింబాలిజలి అంటే ప9త్రీక వాదం. ప9పంచంలో 

: బలవంతులు _ బలహీనుల్న ఎలా కబళించి వేస్తున్నారో చెప్ప డాన్సి 
' గోడమీద బల్లిచే తినబడుతున్న పురుగులు వేస్తారు. బల్లి బలవంతుని 
పురుగులు బలహీనులకీ పికీకలు, _ బొమ్మల భాష అని మరో రకం పద్ధకి 
వుంది “కొండపల్లి భాస్కరుడు? అనే వ్యకి పేరు [వాయడాన్ని 
బదులు కొండ, పిల్లి, సూర్యుడు బొమ్మలు వేస్తున్నారు. అన్ని కళలలోలా! 
యిందులో కూడా అస్పష్టత చోటు చేసుకున్న చిత్రాలు లేకపోలేదు, 
అలాంటి వాటిమీద ఒక -జోక్ కూడావుంది, ఒకాయన బొమ్మగీశాన్స 
చూడమన్నాడట,. చూసే ఆయన ఏమిటిది? అన్నాడట. ఆవు గడ్డి తినగ 
మన్నాడట, గడ్జెడ్? అన్నాడుట. అవు తినేసిందన్నాడుట. ఆవేద? 
అన్నాడుట. తినెసి వెళ్ళి పోయింది అన్నాడుట, 

(పస్తుతం ఆం|ధ దేశంలో బాపు, బాలి చం [దు గోలిశివరాం 
మొదలగు [పఖ్యాత చిత9కారులు తమ కార్టూన్లతోనూూ, రేఖా చి తాళ 
తోనూ చిత రంగాన్ని సుసంపన్నం చేస్తున్నారు. ఇందులో బాహూ 
"స్తూల్ ఆఫ్ థాట్” ఒక (ప్రత్యక బాజ్ అక్షరాలు గుండింగా [వాఫ్టే 
'దశనుంచి వంకరటింకర అక్షరాల దశకు మళ్ళింది, 

ఏ కళ అయినా సమాజానికి అద్దం వట్టి చూపాలి. సంఘంలో 
గల అత్యాచారాలు అనాచారాలు అరికట్టాలంటే దానికి చిత9లేఖనమే 
గొప్ప ఆయుధం. ఈనాడు సమాజంలో దెయ్యాలు వేదాలు వల్లిస్తు 
న్నాయి. నత్తి అవినీతిని వెక్కిరిసోంది, ధర్మం అధర్మానికి నళద్ధం 
పెడుతోంది, వినాయకులు పందికొక్కులై గాది కరిందే మెక్కేస్తున్నారు, 

'ఈ అన్యాయాల్తూ అకమాలూ చితాల్లో | పతిబింబించాలి. నేడు గీయ 
వలసిన నుకారిలు రాజులు రాజులు వారి అభరణాలూ కాదు, సమాజంలో 
పతితలు, భిిష్టుల్తు బాధాసర్య దష్టులు, దీనులు, ' హీనులు, కూడులేని 
గూడులేని పక్షులు, భిక్షుల్కు నార జీ తాలన్కు మేడలమీద మేడలు అంతస్థుల మీద అంతస్థులు కట్టేస్తూ విలాసాలో కలాసాల్తో కులుకుతున్న 
శ్రీమంతుల క్రీడలు, ఆగడాలు, తినడానికి తిండిలేక మలమల మాడిపోతూ 
పుల్లిస్తరాకుల్లో ఎంగిల్మెతుకులకోసం కుక్కలతో సమానంగా పోరాడు 
తున్న మానవులు, కామంకై పులో కళ్ళుమూసుకుపోయి నడిరోడ్డుమీద 
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యిల్ళాళ్ళను, చెరుస్తున్న కీచకాధములు నేటి కళాకారుని కుంచెనుండి వెలు 

వడవలసిన దృశ్యాలు. శ్రీఆ్రీ గారన్నట్లుగా “నెను. సైతం ప౦ఏపంచాగ్నికి 

సమిధ నొక్కటి అహుతిచ్చా” నన్నట్టు అప్పుడేకొ దరు చిత్రకారులు యీ 

ఉద్యమానికి అంకితమై కృష చేస్తుండడం హర్షణీయం, 

పదచి(తలేఖనం 

తాలు 

జానపదులలో ముచ్చువారు అనేజకతెగవారున్నారు. . వీరు 
అమ్మవారి వి్యగ్రహాలకు కుంచెలతో వివిధ రంగులతో |పసన్న రూపం 

గాని, భీకర రూపంగాని, వరద, అభయ మః|దలలో. గాని చూపరులకు 

అచ్చెరువు కలిగేలా రూపు రేఖలు దిద్దుతారు. విరి ఏకాగ్రత, పవిత్రత, 

అత్య వద్ధి ఈబొమ్మలను సజీవ మూర్తుల గా చితీకరింపచేస్తాయి. 

పెండ్లి సమయాలలో కుమ్మర్లు అవిరేడుకుండల పై వివిధ రంగు 

లతో చితి9ంచే బొమ్మలు కూడా, జానపద హృదయ రంజక చితి లేఖనాలే, 

మనం నిత్యం చూసే చీరల మీది అద్దకాలు (కలంకారీ) పని జాన 
పద చిత౦కారుని కళానిపుణతకు అద్దం పడతాయి. అలాగే చీరల నేతలో 

కరక్కాయంచు, కాకరకాయంచు మామిడి పిందెలు వగై రా అద్భుతంగా 

రూపొందిస్తారు నేతపనివారు. . 

“పచ్చ బొట్టూ చెరిగీ పోదూలే నారాజా” 

అన్ని టినీ మించి జానపదుల పచ్చబొట్టు విచిత్ర చిత లేఖనం, 

పాొ౦చిన కావ్యాలలో కనిపించే మకరికాప త రచన ఇదే. ఈ పచ్శ బొట్టు 

జానపదులు చేతులమీద, కాళ్ళమీద, వీపుమీద, - ఆనందంగా పొడిపించు 

కుంటారు. అందులో సీతారాములు, రాధాకృష్ణులు, గణపతి అంజ 

నేయుడు, వెంకటేశ్వరస్వామివంటి దేవతల బొమ్మలు, కళ్యాణం బొట్టు, 

ముగ్గులు, చేప, సింహంవంటి ఇష్టమైనబొమ్మలు వేయించుకుంటారు. 

కొందరు స్త్రీలు తమ భర్తపేరు గాని, "శ్రీరాములు అనిగాని పచ్చబొట్టు 

పొడిపించుకుంటారు. ఈ పచ్చబొట్టు. వాతనొప్పులకు మందుగా “కూడా 

ఉపయోగపడుతుందట. సూదిని మెల్లి మెల్లగా గుచ్చుతూ బొమ్మను 

గాని, అక్షరాన్ని గాని రూపుదిద్ది దీనికి ఊర్దేశించిన- 'పసరుతో ఆ రంధ్యాల్ని 

నింపుతారు. కొంతసేపటికి ఆ పసరు లోనికిఇంకి బొమ్మ పచ్చగా 
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శస్బి నుంది. .ఎక్కుషవ మంది "సుఖం మీద జ్ నొ ట్టుగా వయించుకుంటాద, 

అందుకే దానిని పచ్చబొట్టు అంటారు, ఇది. శాశ్వతమైన ది. "కుడి 

చనా శోచు,.. చెరిపినా -చెరగదు.. :అషాఢమాసంలో చేతులకు “స్రీలు 
పెట్టుకొనే గోరెంటాకు కూడా .చిక కళ సంబంధితమే, 'అర చేతిమీద'పీడ 
వద్య రూపంలోనూ, కలువరూపంలోనూ, ఆర్ధ చంద్రొకృతిలోనూ వివిధ 
మగు చి|తాలు అద్భుతంగా చేస్తారు: పే గాక, రోడ్ల పైన మసిబొగ్గుకో 

వేంకటేశ్వరస్వామి, ఏను కీస్తు, ఆ ఆంజనేయ స్వామి వంట బొమ్మలు గీస్తూ 

పచ్చి వాడిలా? "కనిపించే కళాకారుడు కూడా జానపద చి|తకారుడే, 

ఇక పెండ్లిండ్లకు, పండగలకు వల్లె పడుచులు యింటి వ ముంగిళ్ళ 

లోనూ, వాకిళ్ళలోనూ వీధుల్లోనూ తీర్చ 'దిద్దే రంగవల్లులు జానపద చితి 
కళకు పట్లే నీరాజనాలే. ఈ ముగ్గుల్లో పువ్వులు, ఆకులు, లతలు, చెట్లు, 
దేవాలయాలు, రధాలు, సూర్య చందాందులు, చిలకలు పక్షులు మొద 
లగు ప్రకృతి సంబంధిత రూవములు పచ్చ, నీలం, పసుపు వగైరా రక 
రకాల రంగులతో మనోహరంగా తీర్చి దిద్దుతారు. తోలుబొమ్మలాటల 
వారు తయారు చేశే బొమ్మలు కూడా జానపద కళాకారుని పొగివీజ్యతను 
బయట పెటే స సృష్టి. ఇందు ఆతని చిత) లేఖనా నైపుణ్యం అద్భుతం 
అని చెప్పాలి. 

సంగీతం 

సృష్టికీ ముకదు నాదం పుట్టింది అదే “ఉం అనే ప్రంశవం. 
Silencs is un-natural {to man” అంటాడు 'లింకొ, అంటేమనిషి 
నిశ్శజ్ఞాన్ని భరించలేడన్న మాట. ఆందుకే "అర్ధరాత్రి మనిషికి భయం, 
మానవుకతు 'అదినుండీ సుఖ, దుఖ భయ, “సంతోషాలతో న వాకాడు 
ఎక్బాడు అరిచాడు, పిలిచాడు; ఈ. భక్తాల 'అరోహహావరో హణ . [కమ 
స్వరూవజే ఫంగీతమయింది. మానవుడే  శాకురడా పరికృతిలో పతి 
జీవీ శబ్దం చేస్తుండథి ఈ. మధ్య శాస్త్రజ్ఞుల ప రశోధనలలో బయటవడింి. 
జంతువుల: అరుపులు ' పిట్టల 'కూత్రల్ఫు " క్రిమికీటకాలు చే చేసే: "శబ్దాలు: "అందరకీ 
&ినబడేవే కాని, వృ క్షాలుక్రూడా శంగీతం: పాడ తాయనీ, వింబాయనీ వృక్ష 
శాస్త్రజ్ఞులు శథుగొన్నూ రు, 
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ఇందులో విజ్ఞానవంతు డైన మానవుడు ఈ కూతలను, 'అరుపులను, 

ధ్వనులను, తతిబద్దం చేసి సప్త స్వరాలుగా స్వీకరించాడు _ అవే 
సరగకులు, సప్తస్వరాలు: అంటే ఫీడు స్థాయిలభో వినిపిలచే నాద ఖేదం, 

రీగ్గికి: 'షడ్ధమం, "కషభం, గాంధారం, మధ్యమం, పంచమ "6, దై! వతం 

నిషాదం అనిపేళ్లు, 'ఈ పదాలు మొదటి అశ్ల రాలే “సకగమ 'పదని" లకి. 

(షికు “బదులు "సరళ ఊష్మం “స స వాడారంత్తే) షడ్డమం “అంటే నెను 

కూత, రిషభం "అంటే వృషభ ధ్వని, గాంధారం అంటే 'చింబోతు నా 
పోతు అరుపు) మధ్యమం ' అంబే కాం ఏంచప క్షి లేక బాతు పలుకు, పంచ 

వుం అంటే కోకిల 'రవం,. దై వతం సంక గుర9పు 'సకిలింపు,, నిషాదం 

అంటే ఏనుగు ఘీంకోరం. ఇవి నాభి హృత్మంళ రస నాసామలయయశదు 

ఉద్భవిస్తాయి. 

ఈ శ్వరాల 'ఆరోహణ అవరోహణ కీమాల భిన్న త్యాన్నీ బట్టి రాగాలు 

వీర్చడ్డాయి. ఉదాహరణకి “సరిగమ 'వదనిన, సనిదప సంప అనే 
స్వరం “మాయా మాళవ గౌళ శి రాగం అనీ, “సరగ పాదసా సదప గరసా? 
అనే స్వర గతిని “మోహని రాగం: "అనీ యిలా: స్వర భేదాన్ని బట్టి వివిధ 

శళాలుగా విభజించి వివిధ రాగాల పేర్లు పెట్టారు. 'బొగా ఆరవది 

శ్రూస్టే చాలవరకు ఈ రాగాల పేర్లు ఆ స్వ రల ప్రసిద్ధి పొందిన పాింతం 

జీధమీదో, ఆ రాగంలో ఉండే" గుణం పేరు మీదో, కేక ఈ రాగాని 

శృష్టించిన వ్యక్తిపేరు మీదో ఏర్ప డినట్టు కనిపిస్తుంది, ఉదాహరణకు 
భూపాళి, న్రీటిభోపాల్త) కాంభోజ, (కంబోడియా/కశిపూచియా) గాంధార, 
(ఆస్ట్రనీస్తాన్లోని కాందహార్ కన్నడ అనేవి భారత సతర దేశాల్లోని 
కొన్ని వ్రారతాల పేర్లు, మోహన, హంసధ్వని, ౯ నువర్ధని, మేఘరంజని 

అనేవి గుణముల పేర్లు Mn రత్నాంగి, కనకా cగ, “నిలచేజి, కళ్యాణి 

అనేవి వ్యక్తుల. పేర్లు. విశిష్ట వ్యక్తులమీది గౌరవంతో రాగాలకు ఆయా 

వ్యక్తుల పేర్లు పెట్టడం కూడా కద్దు. ఈ మధ్య థ్రీమతి నివిదిరా గాంధీ 

పరము 'పయటర్శిని' అని కక రాగోన్ని, _స్పృష్టేరడం మృన్నంద్రథీ 
తెలిసిందే. ఈ తోగాలు స్థితి పేేరకాలుు రన వగివాహక్యాల్యు మనార్పి 
సావేరి అసావేరి శహనా వంటి రాగాలు విషాదోన్ని ఒలకబో సే స్త్ర భైరవి, 

శ్రీరాగం, అరాణాలాం౭టివి కోపాన్నీ,. ద్వే గోస్నీ. చొస్వుటింపజేస్తాయి. 

కల్యాణి మోహనలాంటివి ఆనందాన్ని , సరితోషాన్మి జ్య క క్రీకీరిస్తే, ఆనంద 

ఖెరవి, శ్యామ వంటివి శాంతభావాన్ని ఉద్దిపింపజేస్తాయి, 

న" 
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“భంగీతమపి సాహిత్యం సరస వత్యాస్ప నద్వయం” అన్నారు పెద్దలు 

దినికోసం వారు ఒక పేదాచే 1 సృష్టించా రు. “సామ వేదసారము సంగీత్రక్ష. 

సాహిత్యమేగాః” సామవేదంలో సంగీత మర్మాలన్నీ వివరించబడ్డాయి, | 

ఆధునిక సంగీత దృశ్యకావ్య మైన' శంకరాభరణంి లోని “అదె గత సిద్ధ. 

అమరత్వ లబ్లీకి గానమె సోపానము...” అనేమాట అక్షర సత్యం, తా! | 

రాజాదులు గానంతోనేగా తరించారు! ప్రపంచంలో కుల మత వర్ణ వగ గ్గ | 

భాషా భేదాల కతీత మైనది సంగితం, మొత్త 0 పా9ణికోటిపై పె దీని విభా. 

వం అపారం, 'శివర్వేత్తి, పశథర్వే క్రి వేతిగాన రసం ఫణిఃి శిశవులూ, 

పశువులూ, పాములూ కూడా సంగీతానికి పరవశిసాయట, నిజమే “జ్లో 

అచ్యుతానంద జోజో కః"కుందా” అని జోల పాడితే పరవశించి పసిపాప 

తల్లిఒడిలో నిదురపోతుంది. కృష్ణుని మురళీ రవాన్ని పశువులు పరవ 
శించి వినేవని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. నాగస్వరం ఊదుతుంటే | 

నాగుబాము పడగ విప్పి ఆడటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ మధ్య 

వరిశోధకులు చెబుతున్న కొత విషయం ఏమిటంటే నంగీతం వినిపిస్తుంకే ' 
పశువులు పొశెక్కువిస్తున్నాయట్క పంటలు బాగా పండుతున్నాయి, 

ఈ రాగాలతో ఎన్నో రోగాలుకూడా పోగొట్టవచ్చు నంటున్నారు పొట్నాప 

చందిన డాక్టర్ వింధ్యాచర్ తి9పాఠీ, అయితే అవి “ఆరేసుకోబోయి 

పా శసుకున్నా ను.లాంటి వొటలు కాకపోవచ్చు). ఎన్నిక చేసిన చక్కి 

నంగతం ద్వారా అనె నేక రోగాలను నయం చేయవచ్చు ననీ ఈ రాగాఠ 

డాక్టవ పంటధనలో తేలిందట. ప్రపంచంలో గాలి పీల్చ ని పొరణి లేన ్లీ 

"కూని రాగం తీయని మానవుడు ఉండడు... దీనికి అనురక్తుడు “నివా. 

వడైనా ఉంటే అతడు జడముతో సమానమన్నారుమహకవి షేక్స్చి 

యర్? “మర్శ ంటాఫ్ వెన్నీ స్” నాటకంలో, 

జ వ ంమోా తనన కం ప శానా శతాని శౌ, 

ఇలా అయుత పతితం 

నిబద్ధ సంగితమని, అనిబద్ధ సంగితమనీ సంగీతం. రెండు విధాలు 

ఈ నిబద్ధ 'సంగీతాన్నే శా[స్తీయ సంగీతము ౫ పిలుస్తారు. ప్రస్తుతం 

ఆంధ్రదేశంలో ఉధృతంగా సాగుతున్న సంగీత స్రవంతిని. నాలుగు 
రకాలుగా విభజించవచ్చు, 

1, శాస్త్రియ సంగీతం ' 

2. లలిత సంగీతం 
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eo శ 
50౫ చం సంగిత పొ9ళ్చా త్య సంగతం 

గ, సినిమా సంగితం 

శా(స్రీయసంగీతం 

ఇది మరల కర్నాటక సంగీతం, హిందుస్తానీ సంగితం అని రెండు 

సాయలుగా ప్రవహిస్తోంది, దక్షిణాది రాష్ట్రాల వారి బాజీకర్నా టక, 

సంగీతం, ఉత్తరాది వారి బా జీ హిందూస్తానీ, సంగీతంలో సాయీ భేదాలు 

మూడు. దీనినే “తి9స్థాయి” అంటారు. మందరం, మధ్యమం, తార, 

వుందరానికి హృదయం, మధ్య మానికి కంఠం, తారకు మూర్ధము 

సానములు. “శు తిలేని పాట ముతిలేని మాటి అని సామెత. దీనిని 

ఎది సంగీతంలో శృతికి పాంధాన్యమెంతటిదో గ౦హింపవచ్చు, ఈ 

శృతిని సాధన చేసే ఉపకరణాలు న.ప,స,లు, ఇవిషడ్డమం “సి, 

పంచమం “పి, తారస్ధాయి “ని లు, 

శా స్త్ర)య సంగీతానికి స్వరం పాణం, రాగం దేహం, సంపూర్ణ 

స్వరం కలిగిన రాగాలను “మేళ కర్త అంటారు, వీనిలో సరిగమ 

పదనిసలు పూర్తిగా ఉంటాయి, ఈ మళ కర్ణలు 72, మామూలు 

భాషలో చెప్పుకోవాలంటి ఇవి మూలరాగాలన్న మాటి, 'వీని నుంచి కొన్ని 

స్థాయిలు లో పించి ఉద్భవించిన వానిని జన్యరాగాలంటారు, అంటే 

వినిల సరిగ వుపదని సలు అన్నీ వుండవు, ఉదాహరణకు “సరి 

గపదసాసదపగరిసొ అన మోహన రాగంలో “మి *నిలు 

లుష్తం, అందువల్ల ఇది జన్య రాగం. దీనికి "మేళకర్త హరి కాంభోజి, 

ఈ జన్య రాగాలు లెక్కకు మిక్కుటం = కాని వాడుకల్ ఉన్నవి యించు 

మించు వందలోపు మాత్రమే, శాస్త్రకారులు యీ సంగితంలోని గీతా 

లను, వానిలోని స్థితిగతులను బట్టీ స్థూలంగా పిళ్ళారీ గితాలు, వర్గాలు, 

కృతులు, కీర్తనలు, పదాలు, అష్టపదులు, జావళీలు అని విభజించారు. 

సరళి స్వరాలు 

సరళీ స్వరాలలో సాహిత్యముండదుం పూర్తిగా స్వర సంచారము" 

స్వరసంచారమంటే ఆ రాగంలఊండేస్వకాన్ని _పైనుంచిక్రిందిక్కి కంది. 

నుంచి వెకి భిన్న గతులలో ఆలాపన చేయడం. ఉదాహరణకు. 

“సరిగమ సరిగను సంగమ పదనిస, _సనిదవ నగిదవ సనిదవ మగరిసా . 



వీర 

పిళ్ళారీ గీతాలు 
పిళ్ళారీ గీతాలలో స్వరం సాహిత్యంలో ప9వేశిస్తుంది, ఉదాహగ ణకు “సరిమాగరి సరిగకసి అనే స్వరానికి “లంబోదర లకు మిక్రగ్రా అనే పాట కూర్చారు, లవి ఎకువ గణపతి పరంగానే వాసినవి గను వీనిని పిళ్ళారి గీతాలన్నా రుం “పిళ్ళారి అంటి గణపతి, 

వరాలు 
దం. 

వర్ణాలలో పల్లవి, అనువర్ణి వి, చరణం, స్వరం ఉంటాయి. ఇవి శృంగార రస ప9ధానంగా [వాసినవి, అందువల్ల మెజువాఖీల్లో ఎక్కువ పాడేవారు. “సామి నిన్నే కోరి చాలా మరులు కొన్న డిరా” వ్యత్షివి వర్ణాలు, 

క తులు 

కృతిలో _ (పక్రియ అంతా, వర్ణంలాగే ఉంటుంది. భావం మాతం భగవంతుని వరంగా ఉంటుంది, దిని గి సంగతు లతోన్సు, గమకాలత్రోను క్రూడ్రి నడుస్తుంది, సంగతులంటే వాడెటప్పుడు మధ్య మధ్య 
రంజకత్వా నిక రాగతాళాలను అనుసరిస్తూనె భావ సంవత్రిలో హెచ్చు 
తగ్గులు చూపడం, గమకమంటే రకరకాల ఊపులో వినువారికింప్య కలిగించేటట్టు పదాలు విరుస్తూ చేసే విన్యాసం, పద్దుస్వామి దీక్షితులు 
గారి “వాత్రాపి గణవతింభ'క్షి” అనేది” “సావ్షుజ్ఞ వరగమనాి”, “మురుగ్షిలరా 
పీ రాఘవా బృందరో మహానుభాన్రల్రు: వంటి త్యాగరాజ కృతులు దీనికుదాహ రజలు. 

కీరనలు 
కీరన పల్లివి చరణం . క్రల్రిగ మధురమైన సంగీతరచన కలిగి ఉంటుంది, సాహిత్యం భ కృిపంిధానం. సదాశివ బధ హ్మేంద9ము గారి 

“మానస సంచరశే బవ్మజ్రి? అనేది, “కలశ బంగారమాయెనా" వంది 
రామదాస్సు శ్ల రనలూ ఐందుకుదాహ ౮ 
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తరంగాలు 

భి శృంగార రస పహీధానంగాఉఊంటాయి తరంగాలు, ఇందు ఆది 

గతాలు, నారాయణతిర్దులవా ౦ “కృష్ణలిలాతరంగిజి”లో నివన్నీ కృష్ణలీలలు వర్ణ 

శ్రరంగాలే. బహుళ పాంచుర్యం పొందిన “బాల గోపొలి తరంగం 

దీనిలో దే. 
పదను లు 

దేవతా సంబంధమై, శృంగార రస ప౦థానంగా నాయికా నాయక 

లకోణాలకు సంబంధించి వుంటాయి పదములు. “అంత రాపు వచేసికే 
నేగెట్టులోర్తునే ఇంతి వంటి క్షేత9య్య మువ్వ గోపాలపదాలు ఇందు 

కుదాహరణలు. ఘనం శీనయ్య గారి “శివదీక్షా పరురాలనురా” అనే పదం 
అందరూ ఎరిగినదే. 

ఆష్ట పదులు 

అష్టపదులు శృంగారరస ప్రధానం. ఇందులో అన్నీ చరణాలే, 
ఇవి ఎనిమిది పాదాలుగా ఉంటాయి, అందుకే అష్ట పది అన్నారు, 

ఇవన్నీ జయదేవుని “గిత గోవిందం” లోనివి, విద్వాంసులందరి నోటా 

విరివిగా వినబడే “చందన చర్చిత నీల కశేబర పీత వసన వనమాలీ” 
అవేరి ఒక అష్టపది. 

చావళిలు 

జావళీలు పదముల వఖెనే శృంగార రసంతో, నాయికా నాయక 

లక్షణాలతో నీండి గా౦మ్యభాషాప దబంధంకలిగి ఉంటాయి. మనందరికీ. 

చిరవంచిత మైన “మధురా నగరిలో చల్ల లమ్మ బోదు” అనేది జావళీయే. 

ఇవిగాక అభ్యాస గతిలో జతిస్వరాలు, స్వ రజతులు అనేవి ఉంటాయి. 
ఇని పిళ్ళా రీ గీతాల తరువాత చెబుతారు, 

జతిస సారాలు 

నృత్యానికి అనుగుణంగా జతులుంటాయి. జతులంటే “తకిట తక 
ధిమిత తకిట తధికిణతోంి లాంటివి. దీనికే స్వర 'వల్లవి అనికూడా మరో 
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శీరు. దీనిలో పల్లవి, అనుపల్లవి, చరణాలు ఉంటాయి, సాహిత్య 

ముండదు, కాని ఈమధ్య “రారవేణు గోపబాల, రాజిత సద్దుణ జయశీలి 

వంటివి వినవస్తున్నాయి. 
అజాత 

స్వ్వరజతం లం 

స్వర జతులలో పల్లవి, చరణాలు ఉంటాయి, సాహిత్యముం 

టుంది. సాహిత్యం భక్తిరసంతో గాని వీర రసంతోగాన్కి శృంగార 
రసంతో గాని నిండి ఉంటుంది. *“సాంబశివాయన వే” అనేది దినికి ఉదా 

హరణ, 

చః పకి9యలన్ని టికీ శుతితో పాటు తాళంకూడా ముఖ్యం, 

“శుతిర్మాతా లయః విత్ర$” అన్నారు. కుంతి తలి లొంటిది, లయ తండి) 

లాంటిది, లయ అంటే తాళం, విలంబనకాల పమాణాన్ని బట్టి తాళాన్ని 

చతురశం్కితిశం మిశం ఖండ సంకీర్ణాలని అయిదుజాతులుగా విభజించారు, 
ప$9తిజాతిలోనూ మరల ధు9వ, మధ్య, రూపక్క జంపు, తి౦ంపుట, ఆట, ఏక 
అని సప తాళాలుంటాయి. సంగిత సభలలో తాళం చేత్తో ఎడ మచేకిమీద 
వేస్తుండం, వే9ళ్ళు ముడుస్తుండడం చూస్తుంటాం. ఒక దెబ్బ చేతిమీద 
కొట్టి ఒక దెబ్బ వెనక్కి గాలిలోకి విసిరితే ఆ చేతి మీద కొట్టిన దెబ్బకు 
“ఘాతి మనీ, గాలిలోనికి విసిరిన దానికి *ఉసి* అనీ సంగీతంలో సాంశే 
తికమైన పేర్లు. తాళాలన్నీ ఈ పరిభాషలోనే తెలుపుతారు. ఈ తాళానికి 
షట్కాలాలు చెప్పబడినా ఇప్పుడు నాలుగు కాలాలీనే నడుపుతున్నారు, 
“సరిగమ పదనిసి అనే అక్షరాలు నడిపే వేగాన్ని కాలం అంటారు 
మొదటి కాలంలో ఒక్క దెబ్బమీద ఒక్క అక్షరమే నడపబదుకుంది. 
అంటే ఒక దెబ్బమీద “సీ, ఒక దెబ్బమీద రి” ఇలాగన్న మాట, రెండవ 
కాలంలో ఒకదెబ్బమీద రెండక్షరాలూ మూడవ కాలంలో నాలుగక్షరాలూ, 
నాలుగవ కాలంలో ఎనిమిదక్షరాలూ నడపబడతాయి. అంటీ కాలం 
పెరిగే కొద్ది స్వరం వేగం పుంజుకుంటుందన్న మాట, 

శాస్త్రీయ సంగీతానికి చాలా సాధన కావాలి. పూర్వం గాయకులు 
తెల్లవారు జామున గడగడ వణికించే చలిలో కుండనింగా చల్లని నీళ్ళు 
పోసి దానిని కావలించుకుని అకా రసాధనచేసీహారట గాత) సౌలభ్యంకోసం, 
కొందరు చెరువులలో పీకలోతు నీటిలో అభా రసం వేసేవారు. ఆ కాలంలో 
మేఘరంజనీరాగం పాడితే వర్షాలు కురిసేవట, 
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జకసారి నారదుడు, తుంబురుడు సంగీతంలో చేను గొవ్పంటి ను 

గొన్స ని పోట్లాడుకుని తీర్చు కోసం ఆంజనేయుడి దగ్గరకు పళ్ళేరట, 

ఆంజనేయుడు ఒక రాగం పాడి అక్కడున్న శిలను కరిగించి వారి 

తంబురనందులో పెట్టీ మరో రాగం పొడి మరల శిల చేసివేసి దానిలోంచి 

ఆ తంబురను ప్రీసికో మన్నా డట. ఎంత శంమపగ్డా అదివారి యిద్దరి వల్లా 

కూడా కాలేదట. అంటే సంగీతంలో ఆంజనేయుడు అంత గొత్స వాడన్న 

మాట. ఈ సంగీత స్వరాల మీద నేటి కాలానికి సంబంధించి తమాషా 

అయిన చెణుకులు చాలా వింటుంటాం, 

ఒక రాజాగారు ఒక సాని వలలో వడి, రాణిని విస్మరిస్తే అఆరాణి 

అస్థాన విద్వాంసుడికి - మొర పెట్టుకో గా అతడు రాజుమనస్సును సాని 

వైసనుండి మరల్చి అరోజు కచేరీలో రాణికి యూ సమాచారం స్వరం 

ద్వారా యిలా అందించాడట - “సరి,దానిపని సరి,సాని దాని పని సరి” 

అని, 

ఒకసారి ఒక సంగితం మెష్టారు ఒక మ్మాయికి సంగిత పాఠం చెబు 

తున్నా రట - మాజ్టారు “సరిగమ' అన్నారట. ఆ అమ్మాయి “స5గమి 

అందట - మాష్టారు పది అన్నారట _ ఆ అమ్మాయి “ఎక్కడికీ? 

ఉండండి మా టి చెబుతా మీసంగతి” అని లేచిపోయి తండి?ని 

తసుకొచ్చిందట, 

రాగాల సంగతి తెలియని ఒకసినీనిర్మాతతో ' సంగీత "దర్శకుడు 
“అయ్యా! ఈ పద్యానికి కా కీ రాగం వాడమంటారా?ి , అన్నాడట, చాస్కా. 

ప్రొడ్యూసరు “ఇంత డబ్బు నీకిచ్చింది కాపీరాగాలు వాడమనా? అదేమి 

కుదరదు” అన్నాడట, . 

“సంగీతం గాత)మేకాకుండా వాయిద్యాలమీదకూడా అభ్యసిస్తారు. 

వయొలిన్, వీణ, సన్నాయి, ప్లూట్టు మృదంగం, డోలు యిప్పుడు వాడు 

తున్న శాస్త్రీయ సంగీత వాయిద్యాలు, తెలుగు వారిలో గాతానికి మంగ | 

శంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ, రీణలో ఈమని, శంకరశాస్త్రి, చిట్టిబాబు, . 

వయొలీస్లో ద్వారం వెంకటస్వామినాయుడు మృదంగంలో.. “యల్లా 
వెంకటేశ్వ రరావు, మాండిలిన్లో మాష్టర్ శ్రీనివాస్ _వృకంచ వ్యాన 

పొందడం తెలుగుజాతికి గర్వకారణం... ః . 



1232 

లలితసంగీతం 

దినికి శృతిజ్ఞానం, లయజ్ఞానం ఉంటే చాలు, కాకుంటే గాడు 

కునికి చక్కని గాత్రం మాత9ం కావాలి, గేయాలూ, తత్వాలూ, పాటలూ 

యిందులో ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. హార్మోనియం దీనికి బాగా వాడతారు, 

పాశ్సాత్యసంగితం 

పియానో మేండలిన్, క్లారినెట్, అకార్జిన్, గిటార్, డోలక్ 

డ9ీమ్ములు మొదలగునవి వాద్యాలు, బార్ లలోనూ, బడా హోటళ్ళలోనూ 

చిన్ని వెలుతురులో మంది స్థాయిలో యిది వినిపిస్తూండడం కద్దు మత్తు 

మత్తుగా ఉండడానికి, దీనిలో ఉచితమైన ఊత్తేజంవుంది, _ కేబెరా 

డాన్ఫులకి, డిస్కోడాన్సులకి, బే9క్డాన్సులకి యిది చక్కటి బేగౌభండ్, 

పాశ్చాత్య పద్ధతిలో దీనికీ ఒక మీటరుంది. నేటి యువతరం దీనికే ఎక్కువ 
ఆకర్షింప బడుతుండడం గమనార్హం, దీని పంచారం ప్రపంచ వ్యాప్తం, 

సినిమాసంగీతం 

చాలా వరకు సామాన్యుని రంజింప చేయడ మే లక్ష్యంగా కూర్చబడే 
. సంగీతం యిది. అన్ని రకాల వాయిద్యాలూ వాడతారు, కాదేదీ దీని 

' కనర్ణం. రాగ మిశ్రమాలు తాళ మిశ్రమాలు, శృతి మిశ9మాలు 
కొకొన్లిలు. అలాగని దీన్నీ తేలిగ్గా కొట్టి పారియ్యడానికి వీల్లేదు. 
ఆ కూర్చడంలో జొచిత్యం కూడా ఉంటుంది. గొప్ప గాత9 మాధుర్యం 
ఉంటేగాని పతివారూ యిందులో పనికిరారు. ఇందు దేశ ప్రశస్తి 
పొందినవారు తెలుగువారిలో ఘంటసాల ; యస్, పి, బాల సుబీహ్మణ్య 
శర్మ, సుశీల, జానకి మొదలగు వారెందరో ఉన్నారు. ఈ సినిమా 
పొటల అనుకరణతో _ దేశంలో అనేక మ్యూజిక్ పార్టీలు - వెలిశాయి, 
అందులో రాజమహేంద౦వరం ఇడా చ జమ వాంద9వరం జిత్ మోహస్ మితా9 పార్టీ, చిట్టిబాబు 

పార్ట్లు, కాకినాడ గంగాధరం పార్టీ బాబీ పార్టీలు రాష్ట్రంలోనే ఎంతో. 
పేరు విఖ్యాతులు పొందాయి. గ. 

ఈనాడు దేశంలో నడుస్తున్న. కార్యకం మాన్ని బట్టి చూస్తే బహు 
జనాదరణతో సాగుతున్నది సినిమా సంగీతం, ఆ తరువాత లలిత 

& a టల లంకల వాతల. ఆంకాజనాడాం 3న 

న. 

re en 

న. గననినానో 
గ్ 
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య న్న rR వాదాట వ చ గ మించు కర ె. పోతున్న టెం డియో వ శ్ర ఆండరేకుంటే యిడి వనాడో 
తా! పదల ఇ అబ నె లు అ జి కీ 

మ్యూజియంల క వోయుండది,. ఇందు ఎవరిత గాలే వ యుగధర్శం 

జానపద సంగీతం 

పల్లీ యుల నిత్యజీవితంల న ప్రతి పనిలో ఏదొకరూపంగా లయా 

న్వితమైన గానం మిళితమై ఉంటుంది, కూనిరాగం తీయనివాడు, 
వానలో తడవనివాడు ఉండడు. వ్యవసాయ పనులలో ఉఊడ్పులు, 

కలుపుతీతలు, కోతలు, నూర్చులు వగైరా పనులలో పాటలు, జోల 

పొటలు, లాలిపాటలు, ఉయా్యాలపాటలు, పెళ్ళి పాటలు గొబ్బి పాటలు, 

సిల్లల ఆటల పాటలు దంపుళ్ళ పొటలు, పడవలాగు వారి పాటలు, 

రోడ్డుకూలీల పాటలు, తత్వాలు మొదలగు జానపద గేయాలలో పండించే 

సంగీతమే జానపద సంగీతం, బుర9కధ, జముకుల కధ, తంబుర కధ, 

తోలుబొమ్మలాట వారి బాణీలు, చేటి పౌరాణిక పద్యరాగాలూ కూడౌ 

జానపద సంగిత సంబంధులే. ప కృతి దత్తంగా వచ్చిన శృతే దీనికి 

జీవం, ఇవన్నీ గా తా9నికి సంబంధించినవి. ఇక జానపద వాద్య 

సంగీతానికొ-స్తే ఇవి చర్మ సంబంధమైనవి,. తంతీ9 సంబంధమైనవి, 

లోహ సంబంధమైనవీను. ఇవి వారే తయారువేసుకుంటారు. భేరి, 

మృదంగం, డప్పు, బుడబుక్క, తప్పెట, వీరణం, రాండోలు, కంజరి, 

డోలక్ మొదలగునవి చర్మ సంబంధ మైన వాద్యాలు, జేగంట, తాళాలు ' 

గజ్జెలు, అందెలు లోహ సంబంధ మైనవి, పిల్లనగో9వి, కోలాటం కర9లు, 

చీరతలు కొయ్య సంబంధమైనవి. అసలు శాస్త్రీయ సంగీతానికి మూలం. 

యీ జానపద సంగీతమే. ee న 

* “ జానపదుల సంగీతం సాహిత్యం వేరువేరుకాదు. చందు)నితో 

వెన్నెలలా కలిసే ఉంటాయి, వారి నిత్యజీవితంలో పకిఘట్టము అమా 

యక, అకల్మష హృదయతంతు9ల్ని యిబ్లే స్పందింపజేస్తాయి. ఆయా 

సందర్భాలను బట్టి, చేసే పనులనుబట్టీి, తగిన. నడకలతో,. లయతో రసాన 

* జానపదగేయ సాహిత్యం, నేదునూరి గంగాధరం. పుట, 4 

(జానవద సాహిత్యం) 
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గుణంగా సంగిత సాహిత్యపంంలు ఏకకాలం 
అలో న గో శో ఇ తాజా త. అద తత్క గొప్పు తవ్వ, ఊడులూ చేస్తు? 

పొడుతుంటారు. మగవాప తదవులు మో యుట, అ 
దిగుమతి సందల్భాలలోనూ తమకు శ9మ తెలియకుండా ఆపనికి స3పొ దర్మో 

అయతాళ బద్దాలుగా బృందగీతాలు పాడుతూ ఉంటారు. ఈ సాహి థి 
త్యంలో సంగతం ఉటిపడుతుందిొ, 

లు 

నాట్యం 

క “వ9కృతియందలి సర్వ వస్తువుల యొక్క, చలనమునందు “అయి 
అంతర్నిహితముగా నున్నది. డానికి తోడుగా పీకృతియందు వివిధ 
రూపములలో మధుర శబ్లోత్సా దనము పాదుకొనియున్న ది, నిత్యజ్వి 
తమున ప్రతియంశమునందును, ఏదో ఒకరూపమున లయాన్విత శేబ్ల 
స్పూర్తి యుండుటను ఆదిమమానవుడు గురించియుండును. దానికొక 
యాకారము నిచ్చుచు ఆతడనుకరించిన విధానమే నృత్యకళగా భాసించి 
నది,” 

| 

చతుష్టష్షి కళలలో నాట్య కళ విలక్షణమైనది, మొదట ఆదిమ 
మానవుడు తన భావాలను కెలియజేయకానిక సాంజ్ఞలు చేసేవాడు. 
ఆనందం కలిగినప్పుడు గంతులు వేసేవాడు, అరి లయబద్ద మై నాట్య 
మయింది. పెద్దలు దీనిని పంచమ వెదమన్నారు. బుగ్వేదం నుంచి 
సాహిత్యం, సామవేదం నుంచి గానం, యజుర్వేదం నుంచి అభినయం, 
ఆధర్వణ వేదం నుంచి రసం తీసుకొని బంహ్మ అయిదవ వేదాన్ని సృషం 
చాడన్సీ భరతుడు దీనిని పీవరింన చేశాడని ప9కీతి, ఇందులో మహ 
నటుడు పరమేశ్వరుడు, 

“ఆంగికం భువనం యస్య 
వాచికం సర్వ వాజ్మయం | 

ఖ్ తెలుగు జానవద గేయకధలు. పు, 1 డా॥ నాయని కృష్ణ 
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ఆహార్యం చంద్ర తారాది 

తం వందే సా_్తిషకం శివం,” 

అంగిక౦, సాత్రిషికం, ఆఅహార్యం,వాచికం అని అభినయాలు చతుర్విధాలు, 

గప పిధానమైనది ఆహార్యం _ అంటి వేష ధారణ, తాళానుగుణంగా, 

భ్రావానుగుణంగౌ కదలికలు, ముద్రలు ఆంగికం. నోటితో ఉచ్చరించేది 

వాచకం, రోమాంచ కంపశ్వేదాదులు సాత్తికం. నాట్య నిర్వహణ 

ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ కి9ంది క్లోకంలో చెప్ప బడింది, 

హస్తము, దప్పి, మనస్సు, భావము ఒక దానిమీద ఒకటీ లగ్న మె రస 

నిష్పన్నత నొందాలి) 

“కంఠే నాలంబయేదితం 

హస్తే నార్థం ప౦దర్శితం 

చక్తుద్భ్యాం దర్శ్మయద్భావం 

పాదాభ్యాం తాళమాచరేత్,” 

(కంఠముచే గానము, హస్తముణే అర్థము, నేత)ముచే భావము, కాలిబే 

తాళము నడుపబడాలినాట్యానికి ఇవి అంతఃపా9ణాలు, ఇకబహిపా9ణాలు.. 

“మృదంగశ్చ 'సు తాళశ్చ 
వేణు గీతీ స్పతస్తుతిః 

ఏక వీణాకింకిణీశ్చ 

/ గాయకశ్చ సువిసుంతళొ. 

మంచి తాళం, మృదంగం, పిల్లన గోవి, పాట, వీణ, గజ్జెలు, ప్రఖ్యాత 

మైన నటుడు _ ఇవి బహిపాిణాలు. _ ఇవన్నీ శాస్త్రీయనా వ్యాలకు మూల 

సూత్రాలు... నాట్యాన్ని శాస్త్రీయంగా నృత్తమ్బునృత్యమ్ము థాటకిము, 
తో 
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తాండవము లాస్యము అని అయిదు భాగాలుగా పేర్కొన్నా రు. ఇందు 
చతుర్వి ధాభినయాల్లో ఆంగికానిది అగంతాంబులం, మానవశరిరమున్షక్ట 
సంబంధించిన వ9ధాన అంగముల చేష్టలే ఆంగికము, శిరస్సు, చేతులు, 
రొమ్ము, పార్గ్వము, పాదములు యిక్కడ ప9ధాన అంగాలుగా చప 
బడతాయి. ఈ ఆంగికంలో హస్తాభినయముద?9ల పా9ముఖ్యం అత్య 
థికం. ఒక చేతితో వడికే అసంయుత ముది, రెండు చేతులతో పడిశ్టే 
సంయుత ముద్ర. యిక మూడవది మిశ9మ ముద్ర. వీని నిర్వహణా 
కౌశలమే యీ కళకు గీటురాయి, 

ఇప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో వ9ఖ్యాతిగా నడుస్తున్న నాట్యప$దర్శ 
నము అయిదు విధాలుగా విభజించవచ్చు, 

త శాస్త్రీయ నృత్యం, 

* జానపద నృత్యం, 

రికార్డింగ్ డాన్సు 

డిస్కో డాన్సు 

కేజెరా డాన్సు 

భీ క 

+ 

At mm 6౨ ఈ ఇ 

శాస్త్రీయ నృత్యం ఫు 

భరతనాట్యం, ఆంధినాట్యం, కూచిపూడి ఈ తరగతిలోకి వస్తాయి. 
వీనికి శాస్త్రపడికట్టు ఆయువు పట్టు, తెలుగువారిలో నటరాజు రామకృష్ణ, వేదాంతం సత్యనారాయణశర్మ, వెంపటి చిన సత్యం, కోరాడ నుసింహా రావు, పసుమర్తి కృష్ణమూ రి యీ నాట్యాలకు ఖండాంతర ఖ్యాతి తెచ్చి పెడుతున్న జాతీరత్నాలు, 

జానవద నృత్యం ;_ 

గిరిజనులయొక్క, వల్లీయుల యుక్క సంప్రదాయక రీతి నాట్యాల అనుకరణ ఇది, కోయడాన్సు, లంబాడీ డాన్సు, కోబా9 డాన్సు, కోతి డాన్సు, పాములవాడు, జాలరి వంటివి పృదర్శింపబడుతున్నాయి. “మొక్కజొన్న తోటలో” లాంటి జానపద గీతాలకు రూపకల్చ నచేస్కి కొన్ని భావ గీతాలకు అభినయం కూర్చి శాస్త్రీయం కాకున్నా వీనికి కూడా సభా గౌరవం తెచ్చారు మనవాళ్ళు, 
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రికార్డింగు డాన్సు
 *-= 

నిమాలనో నటీనటులు చేసే సినిమా డాన్ఫుల్ని అనుకరిస్తూ, 

అ పొటి రికార్డు చేసు
కొని చేసే నృత్య 

ప్రదర్శనలు రికార్డింగు డాన
్నులు. 

ఈ వదర్శ నల ఉధృతం ఒకనాడు పౌరాణిక నాటక రంగాన్ని కూడా 

నక్కకు నెట్టేసింది రాజమండి9 చక9ివ ర్తి, ఊదయకుమా
ర్ల రికార్డింగు 

డాన్సులు చూసి అసలు స
ినిమా నటులే అదిరిపోయారట, 

డిస్కో డౌన్సు క 

ఈ మధ్య మహోజ్యలంగా వెలిగిపోతున్న మరో డాన్సు డిసోఢ 

ఢొన్సు. పొళ్చాత్య సంగీతం బేగౌంండ్ గా, ఆ లయలో కాళ్ళూ, చేతులూ, 

వొళ్ళూ, ముందుకూ వెనక్కూ ఊపుతూ యువతను బాగా ఆకట్టుకుంటున్న 

నృత్యాలివి. డిస్కో లై టింగు కూడా జోడించి చూపిస్తుంటే యువలోకా 

నికి ఇవి సుందర స్వప్నాల. ఇప్పుడు ఉధృతంగా వస్తున్న (బేక్ 

డాన్సులు కూడౌ ఈ కోవలోవే, 

శీసరా డౌన్సు = 

ఇవి పూర్తిగా సెక్స్డాన్ఫులు. సినిమాల్లో జ్యోతిలక్ష్మి, జయమాలిని 

సిల్క్స్మిత, అనూరాధ చేస్తుంటారు. క్షబ్బుల్లోనూ, ఖరీదైన బడాహోటళ్ళ 

లోనూ, ఎమ్యూూజ్ మెంటు పొర్కుల్లోనూ వీనివెలుగు వర్ణనాతీతం, వీనిలో 

వీది గొప్ప అనేది ప౦శ్చ్న కాదు. దేని పేిక్షకులు దానికున్నారు. 

ఓఠీంగుకు పెడితేమాత0ం శాస్త్రీయ నృత్యానికి డిపాజిట్టు గల్లంతే. 

జానపదులస్ఫెత్యాలు 

* “ప్రజల మధ్యనే పుట్టి పెరిగే నృత్యం. సంగీతం, చితలేఖనం 

మెదలైన జానపద కళలకు స్వత సిద్దంగా ఉండే విలువ మాట అలా 

ఉంచి, పరిణతి చెందే కళాకారులకు, ఆ కళల తొలిరూపాలకు గల సంబంధం 

వ్యక్త పరచగలవి ఈ జానపద కళలు మా [తమ 

* కమలాదేవి ఛటోపాధ్యాయ “భారతీయ జానపద నృత్యాలు” 

ముందుమాట. పుట! . 
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కాస్త్రీయ కళలలో కంటే జానపద కళలలో ప౦జా జీవితం, పా 

జీవితంలోని కష్ట సుఖాలు, ఎత్తు పల్లాలు, సుఖదుఃఖాలు ఎక్కువగా (ఏ! 

బింబీస్తాయి, 

పిజల భావోద్వేగం. పొంగి పొరలడ౭ంవలన ఎర్చ డినవి బొనపద 

నృత్యాలు, శాస్త్రీయ నృత్యం కట్టుబాట్లలో ఉంటుంది, జానవదుం 

నృత్యం స్వేచ్చా పివృత్తి కలది. ప్రజలు రోజూచేసే పనిపాట్టలోగి 
అవయవ సంచలనమే జానపద నృత్యాలకు పే9రణ. అంతేగాక పకకి 

లోని జంతువుల గమనానుకరణం కూడా వీరికి పే9రకాలు, ఉ దాహరణప 

మబ్బునుచూసి ఆడే గెమలి గంతులు, వేటగానిని చూసి తప్పి ౦చుకోకీ 

డానిక్కీ మీదబడడానికీ పులి, ఎలుగుబంటివంటి జంతువులచేష్టలు, ఆడమగ 
పక్షులూ, జంతువులూ శృంగారాభిముఖంగా చేసే చేష్టలు ఈ జానపద 

నృత్యాలకు పునాదులు, ఇది పొటకంటే ' కూడా పా9చీన మైంది. ఇవి 
శాస్త్రీయ నృత్యాలలా' ఎకవ్య క్రి నిష్టములుకావు. సమిష్టి పా్రధాన్యం 
కలవి, అంటే యివి సామూహిక నృత్యాలేగాని ఏకవ్య కి కాలు కావు, 

పల్లెలలో, జాతర్షలో, తిరునాళ్ళలో, అమ్మవారి స్తంబరాల్తో, దేవుడి 
ఉత్సవాల్లో ఎలుగుబంట్ల నృత్యం, బుట్ట బొమ్మల, నృత్యం, కోయ 

నృత్యం, భోగంమెళాల నృత్యం, వ్లీథిభాగవతుల నృత్యం, పులివేషాం నృత్యం, .తప్పెటగుళ్ళ నృత్యం, వీరముష్టిహరి నృత్యం, గంగిరెడ్ల 
నృత్యం, పండరీభజన నృత్యం, కోలాటం నృత్యం, గారడీల నృత్యం; 
గరగాట్క,  చెక్కభజనలలోనివి జానపద న త్యాలే. చెంచునాటకాలు, 
జముకులకధ, బుర్రకధ్య హరికధలలో పగిదర్శించే నృత్యం, పిల్లల 
ఆటలలో ని చెమ్మచెక్క, ఒప్పుల కువ్ప. వంటి సొటలకు అణుగుణంగా 
ఎగిరే నృత్యం కూడా జానవద నృత్యాలే, 

కవి త్వం 

వరివంచంలోని మాటల సముదాయం వాజ్మయం," దానిలోని ఒక 
భాగం సాహిత్యం, “సహితస్యభావం. “సాహిత్యమ్” అన్నా రు పెద్దలు, 
అంటే హితముతో కూడినది అని. భావమంటే రసమనికూడా అర్థం వుంది. 
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ఇందులోని కళాత్మక భాగమే కవిత్వం, ఇది ఇలాగుంటుందని చెప్పడం 
ఎలా? పినిశెట్టి 'దత్తతి నవలలో ఒకనాస్ర్తికుడైన కొడుకు పూజచేసు 
కంటన్న తల్లిని ఎందాకమ్మా ఈ పూజలు అసలు దేవుడనేవాడు లేంది? 

అంటాడు. ఉన్నాడు నాయనా అంటుంది. ఎలా ఉంటాడో చెప్పు 

అంటాడు, .పిక్కనున్న మేనకోడలు బావా! బెల్లం ఎలాగుంటుంది? 

అంది, తియ్యగా ఉంటుది అన్నాడ', తీపెలాగుంటుంది? అంది అతను 
అవాక్కయ్యాడు. తీపికి రూపం ఏవిటి? అలాగే కవిత్వం కూడా, 
అయినా పెద్దవాళ్ళు దీన్ని నిర్వచించడానికి కొంత. ప్రయత్నం చేశారు; 

"Emotions Recollected in Tranquility” అంటాడు 
నర్టువర్తు, నిశ్చల స్థితిలో పరిపూర్ణమైన ఆవేశంతో హృదయంనుంచి 
వెలువడే వాక్సవాహం కవిత్వమన్న మాట. దీనికీ వాల్మీకి “మానిషాది 

లము సాక్ష్యం. అతని రామాయణ మహాకావ్యమే నిదర్శనం, 

"Poetry is musical thought” అంటాడు కార్ల యిల్, అంటే 

“గాన సమన్వి తమైన ఆలోచన కవిత్వం” అని అర్ధం, దీనికి పభ్యాత 

కవి కీట్బు వా9సిన “గీ9షియన్ అర్న్” అనే ఖండిక ఉదాహరణగా 

పర్కానవచ్చు. ఇందులోని Heard melodies are sweet, 

but those unheard are sweeter, Ye soft Pipes Play on” 
“వినిపించే గానం మధురం, వినిపించని గానం మధురాతి మధురం, 

మోయించవో య్ మురళి” అనే దానిలో ఒక తూగు ఉంది. భావ 

ప్రకటనలో అంతరాంతరాలను కదిలించే ఒక శక్తి ఉంది? ఇదే గాన 

సమన్విత మైన ఆలోచన. ఇది పీషంచ ప్రసిద్ధ పొందిన కవిత, 

ఇంతకీ “పైాయటీ9)” అంటే వైఘంటి కార్ధం కవిత్వం కాదు పద్యం. 

మరి: వద్యమే కవిత్వ మనుకుంటే పి ల క్షణాలు కలిగి ఉన్న వచనము 

కవిత్వం కాదా? అందువల్ల “పొయటీ9 అనేదానికి కవిత్వం అనే అర్థర 
కూడా వ్యవహారంలో వచ్చింది. భారతీయ వండితులుకూడా కవిత్వాన్నీ 

నిర్వచించలేదు _ కావ్యాన్ని నిర్వచించారు, అయితే “కవయతీతి కవిః 
తస్య కర్మ కావ్యం” అన్నారు. అంటే “కవిత్వం, చెప్పేవాడు క కవి, 
అతను వ్రాసింది కావ్యం అని, దీన్ని బట్టి కవిత్వ. న్వరూవం కావ్యం 
గనుక... కావ్యం అంటే కవిత్వం 'అని నిర్ధారించారు. ॥ 
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“6బ్రవుణీ యా రార్ధ ప్రకతి పొదక శబ్దః కావ్యమ్” అన్నాడు జగన్నాథ 

పండిత రాయలు, అందమైన అర్ధాన్ని. స్ఫురింపజే సే శబ్దమే కవిత్వ వుని 

దీని అరం. దీస్కీ ఆధునికంగా ఒక ఉదాహరణ పేర్కానవచ్చు. రంగమ్మ 

అనే శే ఆమెకు రంగన్న అనే ఒక కొడ కున్నాడు, అతని చిన్న ప్పుడే తండి 

చచ్చిపోయాడు ఆంటూ సామాన్యంగా చెప్పుకొనే విషయాన్ని “రంగన్న 

రంగమ్మ . కొడుక్కు రంగమ్మ రంగు చీర కట్టడం రంగన్న ఎరగనే 

ఎకగమి అని శచెబిక్రే ఎంత రమణీయంగా ఊంటుంది! ఇలా రమణీ 

యార్ధన్నందించే శబ్బాల కూర్చి కవిత్వం అని పండిత రాయల మతం, 

“వాక్యమ్ రసాత్మకం కావ్యమ్” అన్నాడు విశ్వనాధుడు. అంటే 
రసస్ఫూర్ని: కలిగిన వాక్యమే కవిత్వం, ఇది. ఏరసమైనా కావచ్చు, 

బఫవరాజు అప్పారావుగారు వారి వశిబిడ్డ చనిపోయినప్పుడు దుఃఖో ద్వే 

గంతో కాపురమొచ్చిన కన్నె పాపాయి యిల్లు కాళి చేసి వెళ్ళి 

పోయాడు” అని కరుణ రస భరితంగా వా్రాసిన వాక్యం ఒక ఉదాహరణ, 

ఆలాగే లీలా శుకుని కృష్ణ కర్దామృతంలాని యీ కింది శ్లోకం మరొక 
ఉదాహరణ-- 

“రాధా పునాతు. జగధచ్యుత దత్త చితా, మంధాన మాకలయతే. 

దధిరిక్క పాత తస్యాస్తన స్త "బక చంచల లోల. దృష్టిః దేవో 

దోహన్ ధియా వృషభం నిరుంధన్”, 

శ్రీ కృష్ణుడు పాలు " పిదుకడానికి గోశాలకు వెళ్ళాడట _ అక్కడికి 
గవాక్షంలోనుంచి గదిలో చల్లి చేయడానికి ఉఊద్యుక్తురాలౌతున్న రాధ 
కనిపించిందట _ ఆమెను చూసిన కృష్ణుడు మైమరచి ఆవుకు వేసే బంధం 
ఎద్దుకు వేస్తున్నాడట _ కృష్ణుని చూసిన రాధ పరవశించిపోయి కాళీ 
కుండలో కవ్వం పెట్టీ చిలిశేపోందట. ఇది శృంగార రస సమ్మిళితమైన 
వాక్యం, వాక్యం అంటే పక్క వాక్యమే అని కాదు అర్ధం _ వాక్య సము 
దాయమని. అలాగే శబ్దం అంటే శబ్ద సముదాయమనీ అర్దం. 

“శద్దాశేవహితా. కావ్యం”. అంటాడు భావమహుడు, మనిషికి సొంద 

ర్యాన్నికూర్నే నగలలాగ .. శబ్యార్థాలతో కూడిన శరీరానికి అలంకారాలు 

సొందర్య'హితువులనీ ఆ సొందర్యమేకవిత్వమనీ 'అంతరభావం.. ఊదా 

హరణకి కాళిదాసు రఘు వంశంలో-_ 
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“స సైన్య పరిభోగేన గజదాననుగంధినా 

కావేరీ సరితాం వ్రత్యుశ్ళంకనియామ్ కరోక్ర్”’ 

అగి వ్రాసాడు, రఘు మహారాజు సెన్యాలు దక్షిణ దేశ దండయాతికు 

యలుదీరి కావేరీనదిని దాటుతున్నాయట _ ఆ మధించిన ఏనుగులు 
నదిలో నీళ్ళు తాగుతుంటే వానిగండ స్థలం నుండి కారిన మదజలం నదిలో 

కలిసిందట- కావేరి సముదుజ్జి కలిసినప్పుడు ఏవిటీ వాసన? ఎవరి దగ్గర 

కెక్ళాచ్ళావ్! అన్నాడట, “ఇందులో కూర్చిన అలంకారం ఇంగ్లీషులో 

“సర్బానిఫికేషన్” ఆంటారు. ఆంటి మానవేతర పా9ణులకు మాను సషత్వం 

అపొదించి లోకరితిని మాట్లాడించడం, 

“జాచిత్యం రససిద్ధస్య స్థిరం కావ్యస్య జీవితం” ఆన్నాడు క్షేమేం 

దుడు. అంటే చాచిక్యేం కలిగినవే కవిత్వం. దీనికి ఉదాహరణగా 

“బాల రసాలసాల నవపల్లవ కోమల కావ్య కన్యకన్ి అనే, దానిని తీసి.కో 

వచ్చు. లలిత సుందరమైన కౌవ్యం అనిచెప్ప డానికి “కావ్య కన్యకి అన 

డంలోనే ఎంతో సుకుమారత్వం వెల్లివిరుస్తోంది. ' దానికి ' కోమల కూడౌ 

దేరింది _ ఆ కోమలం కూడా నవపల్లవకోమలం _ అంటీ లేచ్చిగురువంటి 

కోమలం _ అదికూడా రసాలసాల నవవల్లవ కోనులం, అంటే గున్న 

మామిడిలేచిగురువంట్రికో మలం. దానికిముందు దాలకూడొ చేర్చడం 

జొచిశ్యపోషణకు పరాకాష్ట, వింటుంటే ఒక అనిర్వ చనీయానందం కలుగు 

తుంది, ఈ జాచిత్య శీల్ప సొందర్యానే న్నే కవిత్వ మంటాడు క్రేమేంద్రుడు. 

“వకో9కి కావ్యజీవితం” అన్నాడు కుంతకుడు* _వక్వోక్త అంటే 

చెవృ దలచిన దానిని సూటిగాచెప్ప కుండా. భంగ్యంతరంగా చెప్పడం. 

ఉదాహరణకి కిరుమలరాయుని వర్ని న్న ఒక కవి _చెప్పిన పద్యం ఇది = 

“అన్నాతి గూడ హరుడౌ 

ఆన్నా తిని గూఢకున్న అసుర గురుండౌ' 

అన్నా తిరుమల రాయా. nw 

కన్నా క్కటిలేదు గొని కంతుడు. గాడే . 

తిరుమలరాయుడు. భార్య దగ్గర ఉంటే ఫరమేశ్వరుడివలె ఊంటాడట న 

ఆమె దగ్గరలేకుంటే దేవగురువు శుకుండులా ఉంటాడట - మరో కన్ను 



132 

ఉంటేనా! మన్మధుడేనట. అంటే అతనికి ఒక కన్ను లేదన్న మాట, 
దీన్నే వ్యంగ్యమని కూడా అంటారు. (ోకన్నొక్కటి లేకయున్న 
కౌరవవతివే” అనే పాఠాంతరం కూడా ఉంది 

“ధ్వని కావ్యాత్మ” అన్నాడు ఆనందవర్థనుడు. ధ్వని అంటే 
విషయం వాచ్యంకాకుండా ధ్వన్యాత్మకంగా మరో అర్భాన్ని స్పురింప 
జేయడం. ఉచాహరణగా కావ్యాలంకార సంగంహంలో చెప్పెన్న ఈకి9ంది 
పద్యాన్ని పేర్కొనవచ్చు _ . 

“బభచట మా యత్త పండు, నేనిట పరుందు 

పగటనె రెస్పగని గుర్తు పెట్టుకొనుము 
డీ నిశాంధుడా పాంథుడా ఒప్పు దప్పి 

'వడకుమీ మాదు మంచాలపైన రేయి” 

ఇది ఒకపో)షితభర్హృక తన ఇంటికి వచ్చిన బాటసారితో అన్న మాటలు, 
వెకి కనిపించేఅర్ధం ఇక్కడ మా అత్త్రమంచంజఉంటుంది _ ఇక్కడ 
నా మంచంఊంటుంది .- రాత్రి) ఏఎదెనా అవసరంకలిగిబయటకు వెళ్ళా 
లంటే చీకట్లో ఈ _మంచాలమీదపడతావు జాగ్రత్త అని హెచ్చరిస్తున్న 
ట్లుంది. కాని ధ్వనిరూపంగా అతనికందించే సమాచారం _ 

“రాతిర నా మంచం ఇదిగో ఇక్కుడుంటుంది. తన్న గా చూసీ గుప్తైంచుకొని దానిమీదకురా _ సరిగా చూసుకోకుండా నా మంచం 
అనుకొని మాఆత్త మంచం మీదపడ్డావా కొంప మునుగుతుంది అని, 
ఇలాంటిదే మకౌకటి _ 

ఇక దిరుగ వచ్చు.నిట న... 
మ్మకముగ, నో పూజార్స్ పరిమార్చెను సుమ్మీ 
పికటోద్దతమగు గోదా. 
నికుంజగకి సింహ మొకటి నేడా కుక్కన్” 

ste 

తో కలిసే ఉద్యానవనంలో పూలు కోసుకోడానికి 
వచ్చే పూజారితో అన్న మాటలివి, పెకి కనిపించే. అరం “ఓ పూజారి! 
ఇక్కడ కుక్కను ఇవాళ సింహం శినేసిందిల్చే. శక కుక్కు భయంలేదు, ' 

ఒక కులట తాను పీీయునితో క్ర 

reed 
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ధెర్యంగొ తిరగవచ్చు అని. కౌని ధ్వన్యర్షం ఇక్కడ భయంకర మైన 

(సింహం తిరుగుతోంది, కనిపిస్తే తినేస్తుంది రాబోకు అని భయపెట్టడం; 
J 

కు 

(అతని అడ్డు తొలగించుక్ వడానికి” 

నహి చమత్కాఠ విరహితస్య కపిః కవిత్వం, కావ్యస్యవా కావ్య 

క్యమ్.” అన్నాడు మరో పా్రొబినకవి క్షీమిందుడు కవికంఠాభరణ 

ములో, అంటే చమత్కారం కవిత్వం అని? దీనికి ఉదాహరణగా ఈ 

క్రింది పద్యం చెప్పుకోవచ్చు, 

“సర్వజ్ఞ నామధేయము 

శర్వునకే చెల్లురావు సింగ జనపొాలున కే 

యుర్వి ంజెత్తే డి నితరుని 

సర్వ జ్ఞాండనుట కుక్క సామజ మనుబే”. 

రెడ్డి రాజుల ఆస్థాన కవియైన శ్రీనాధుడు ఒకసారి వారికి శతుYవైన సర్వ 

జ్ఞసింగ భూపాలుని స్తుతిస్తూ “సర్యజ్ఞుడనే పేరు ఒక్క ఈశ్వరుని క చెల్లు 

తుంది రావు సింగ భూపాలునకే చెల్లుతుంది, ఇత్రరులెవరినైనా సర్వ 

జ్ఞాత౦టే కుక్కను ఏనుగన్న బ్ర” అని పద్యం చెప్పాడు. దానికి అనంద 

పడి ఆ భూపాలుడు బహ్మరథం పట్టి సన్మానం చేసాడట. తిరిగి శ్రీనాధుడు 

రెడ్డి రాజుల ఆస్థానానికి వచ్చి నప్పు డుమన శ తురాజుల హొగడి మనకు 

అవమానం తెచ్చిన ఇతనికి ఏమి శిక్ష విధించాలని ఆలోచిస్తుంటే తానేమీ 

హొగడలేదనీ, నిజానికి నిండించాననీ ఆదే పద్యం ఒక్క అక్షరం కూడా 

పొల్లు పోకుండా పదివి వినిపించాడట ఇలాగ- 

“సర్వజ్ఞ నామ ధేయము 

శర్వునకే చెల్లు, రావు సింగ జనపొలున కే 

యుర్శింజెట్లెడి? నితరుని 

సర జ్ఞుండనుట కుక్కు సామజమనుటే” అని-- 
౧. 

చిన్న పృశ్నార్ధకంతో అంత స్తుతీ కూడా నిందార్థంలోకి మారిపోయింది. 

సర్వజ్ఞుడనే పేరు ఈశ్వరునికే చెల్లుతుంది. రావు సింగ భూపాలున కెక్కడ 

చెల్లుతుంది? శివుని కాక్షండా _ మరెవర్నయినా , సర్వజ్ఞుడంటే కుక్కను 

వినుగన్న లే. ఆంటే సింగభూపొలునీ కుక్క అన్నాడన్న మాట. 
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'పూర్య నిర్వచనాలిలా. ఉండగా ఆధునిక్రరిగా. మహాకవి". శ్రీ, శ్రీ. 

“కద్దలేదీ కదిలించేది 

మారేది మార్చి చేది 

పెమనిద్దుర . 'వదిలించేది. 

మును. ముందకు! సాగించేది కవిత్వమంటాడు, 

ఆంటే పజలను ఉత్తేజితులను చేసి ముందుకు - నడిఫించేది' క విశ్వ మని, 

దినికి ఉదాహరణ గా ఆయన “మహా వృస్థానం' లోని ఈ దిగువ గేయం 

పనికివస్తుంది, 

._ ప్ర ధ్రిత్సులార + భృష్టులార . 

బాధాసర్ప దష్టులార 

టరుసులలో పడి నలిగిన ' 

దినులార: హీనులార: 

క్రూడురేనీ' గూడుతెని':. 

_వళ్లులార: భిక్షులార:' 

_ఏడవకం డేడవకండి' 

వస్తున్నా యొస్తున్నాయ్. 
జగన్నా ధ జగన్నాధ... 

జగన్నాథ ,రథ చక్కా . 

లపిగవిగో ' వస్తున్నా య్". 

ఇలా ఎవరేవిధంగా చెప్పినా అవన్నీ తను తమ కోజాల నుండి చెప్పిన 

నిర్వ చనాలే. అందువల్ల తాము: చిర్వచించిండే, కమిత్వం అనడం మాతం 

సరికాదు. నిళానికిం సందులో ఏ.నిర్వ్యచన్నాన్న్స అనుసరించి వా?సినా 

ఒక మెరుపు వస్తుంది, ఆ మెరుపే కళ ఆ కశ కవిత్వ౦. 
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నపద వాజ్మ్యయవఃం 

గ“ జానపద వాజి యం మాడే బెంఢలు, కురిన్సే వర్గాలు వొజికించే 

చలి పంటపొలాలు పెళ్ళి ళ్లు పేరంటాలు, పండగలు, పబ్బాలు, పూజలు, 

వినోదాలు పృతీసంఘటనా, పుతిసన్ని వేశం పురస్కరింభుకొని జానవద 
ఆబొాలగోపాఅం కవితావేశ్శానికి కల్పించిన రూవకల్పనే వాజబ్యయరు. 

అండువల్ల - దీనిలో జాతీయథా వములు, జానుతెనుగు, శేతెసోనలూశే 

నదణావసన్ని వేశములు- పెల్లి విరుస్తుంటాంయయ 

“రామాలాలీ.... మేఘ శ్యామాలాలీ,. తామారసానయనా దశరధ 
తనయాలాలీ.......” అని బిడ్డను జోలపాడతారు పల్లెఫీమల్లో తల్లులు, 

వలా ఊగ్గు పాలతోనే రంగరించిపోస్తారు పసి హృదయాలలో ఈ 

సాహిత్యాన్ని. 

సులభ గా9హ్యంకావడ ౦, సరశపదాలతో: జానపదులరసశాగాంఅ: 

మిద సహజంగాదొర్ల డం, అంతర్లీనంగా .చక్కనితూగుకలిగిజాండటం. 

ఈ సాహిత్య లక్షణం, - పాళశ్చాత్యదేశాలలో వారివారి. జానవదవా జ్మయ్ర 

శకరజలో చాలా. కృషి జరిగింది, కాని. 'ధాతతీ యథాషలలోమాత్రం 

ఇది అంతంత మాతం _ తెలుగులో మరీ -అత్యల్వం+ ట్రీ 'నేదునూళి 

గంగాధరంవంటి ఏక్రాద్దిమందోతప్ప దీనిమీద దృష్టిసారించినవారు 

తక్కువ, 

ఈ సాహిత్యం అజ్ఞాతక ర్హృత్వం. అనాదినుండీ ఆనోటినుండి ఆనోట్రికి 

ఆనోటినుండి ఆనో టికి పరంపరా నుగతంగావచ్చిందిమా త్రమే, రాతకోతలు 

రేవు, కపొఎవరో తలియద్ను.' బహుశా "వారికి మనలాగ "పేరుమీద. “మక్కువ 

తక్కు వేమో!- ఏవరువాంశోరో తెలియనే 'పీకాలంలో 'వా్ర్రసిందీ:అసలే "తెలి 

యదు. దీని పుట్టుక చాలా సహజమైనది; మనిషి “కాలక్తీ పొనికి*కూనిరాగం' 

కీసుకున్న.'బ్లే కష్టాల్తోనూ, సుఖాల్లోనూ. విఠదుల్లోనూ “వినోదాల్లోనూ *ప్రిల్రా' 

సోల్లోనూ పేలాసేళ్లోనూ తనకుకఠిగినఅనుభూతీని' తానెరిగినభాషలో' హావ 

నించిజాంటాడు. అందులో శిష్ట్రమైనది. కాలంతోపాటు. మార్పులు - వేరు
లు. 

న Tope వమ వ 
= శేదునూరి 

గంగాధరం 
పుట 183 



బాష! దిగాను శహీసోండికనుక తెలుగు ప హానవ దసాహిక్యం 

మన (జాలు రాకముందే ఊాందడే ది ఏ నిర్వివాదం. ఇది వాటలు, మాటలు, 

తిట్లు ఒట్లు, కథలు, సామెతలు మొదలై న దేశి రూపాలలో ఎక్కువగా 

కనిపిస స్తుంది. పగటివేషాలు, తోలు బొమ్మ లాటవంటి కళారూపాలలో ఉన్నది 

కూడా ఈ జానవద సాహిత్యమే. .* మన జానపద వాజ్మయంలో ' కావ్య 

సినంత కవిత్వంతో పొటు మున మైనగంఖీరత్వ ౦, పాచీన సమీచీన విజ్ఞాన 
సంస్కృతులు, సనుయ సంప౦దాయాలు, వినోద చమత్కారాలు బోలేడు 

న్నాయి. తెలుగు పలుకుబడితరబడి నుడిగారమునిగారముల నిండు 

కుండ ఆ వాజ్మయము. అంతేకాదు ఆ వాజ్మయములో ని సరస సంగీత 

రీతుల్లో అనాహిత పకృతి గానమాధురీధురీణములు, గిరిరురీ పరీవాహ 

స్వరసంహితలు వినిపిస్తాయి. గీర్వాణవాణీదరహాసము మీసందీర్ప ంగా, గీర్యా 

ణంలో కులికే గాఢ నరితిభులై. న |పౌఢపండితకవులకు సైతం సునిశిత భావనా 

సాధ్యములై న రసమార్గాలను సుళువుగా భావించి, సుగమంగా పయ 

నిస్తారు తెనుగుమీరిన జానవదకవులు, సంగిత సాహిత్య ఉభయ కళా 

సురభిశము; అచ్చ మెన సరస్వతీ పసాదమీ వాజ్మయము. ఇలాంటి. 

ఇంతలాంటి ఈ మహావాజ్మయం తరతరాల శిష్టాచారపు మడిచాపుల పిడి 

రుణ. ళ్ళు పోసుకుని, ముడిచి విగించుకున్న పండితుల నిరాదరణకు గుం 

అవుతునే పురివిడుతునే ఊపిరి నిలుపుకుంటూ వచ్చింది.” 

గేయా లు 

ఇప్ప టీవరకూ మనకులభ్యమౌతున్న దాన్ని బట్టీ ఈ వాజ్మయంలో గేయ 

రచనే ఎక్కువ, పాటలో నోటనిలిచిపోయే గుణముందికనుక అదే అనాది 

నుండీ అనంతంగా పల్లెపడుచుల గళాలలోనూ,. శామికజనుల జిహ్వా గాల 

లోనూ ముసలమ్మల 'బోస్టినోళ్ళలోనూ సజివస)వంతిగా సాగివస్తున్న ది, 

లాలిపాటలు, జోలపొటలు, మ్యోపాటలు, శోభనం పాటలు చందమామ 

శ జాతీయాచార్య డౌ, యస్. వి, జో గారావుగారు 

(నేదునూరి గంగాధరంగారి " కానవద గేయసాహిత్య వ్యాసావళి పీఠిక) 

ee పుట శి 
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| ry యల దొ ద మూర. కు mn we 2 

లబ, దంపళ్ల. పాటలు, పిల్లల పాటల్కు కోలాటం పాటలు, మిక 
గీతాలు భజన గీతాలు, పన్నెల పదాలు తుమ్మెద పదాలు ఇలా "ఎన్నో 

గళాలు, పొల్కురికి సోమనాధుడు. ఈ కింది దేశిగీతాలు ఉటంకించాడు. 

“పవద్రములు తుమ్మోద పదములో వృభాత 

పదములు... ' Weel 

పదములు వెశ్నెల పదచులు” 
ep 

రీనినిబట్టీ జానపద గేయపా9చినత పోల్కురికి ముందు ఏనాటిదో! ఈ 

గేయములపై మొదటగా పరిశోధన చెసిన, మార్గదర్శకులు । డాక్టర్. బిరుదు 

రామరాజుగారు, 

గ్ “వల్లె సీములలో ఊడ్పులు మొదలు, నూర్పు లవరకూగల పొలము 

వనులిన్ని ంభియందును పాటలు-ప )ధానస్థాభ్రమాకమించుచున్న వి, పిండి: 

విసిరినప్పు డు నూ థాన్యము మును దంపు సమ ముననూకపిలెతోలునప్పు డూ 

కలుపుకీయు చేళశలందునూ కంకులుకో యు" కాలమున నూ" 'కళ్ళనములలో 

పనిచేయు సందర్భమున నూ పొలము. 'పుట్రఅ హో రంత; ఫవట్టుచే మల చెంత 

సమిష్టిగా చేయు కృత్య సామ న్యమునందునూ వ్యష్టిగాచేయువనులలోనూ 

పాటలకు గల ప్రాచుర్యమత్యధికముం “ఊల్లాసము రనకు$- ఉత్సాహమునకు 

పని సులువుగా, చురుకుగా గవచ్చుదన “సని. వియావక్ళకముల. 

arn టీ అచ్యుతానంద. జోజో ముకుందా: 
"లాలి పరమానంద రామ గోవిందా లం. 

॥| "శ్ 

న కును వా "ES మ రాధి Se జట 

అని జోకొ టి నిదపుచ్చు తుంది. తన ,గార్గాలప్టిన్లి తల్లి, 

“వందమామరావే' జావిల్లిరావే 

Dos క్రోటిచేలుతే వే nt 

వురి నదర కే. - ఇంరిపూలుతే వ 

న అకా రాకా క ర . 

ఆచార్య తూమాటి దొనప్ప,. Fu 
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అని సాయంచేళ చందమామనుచూపిస్తూ గోరుముద్దలు తినిపిస్తుంి | 
మరోతల్లి. 

* ఏడవకు ఏడవకు వెరి మాతల్లి 

విడిస్తే సీకళ్లు నీలాలు గారూ... .... 

నీలొలుగారికే నేజూడలేను 

పాలైనగారవే బంగారుకళ్లు 

జో జో. 

3§ “అమ్మీ కన్నుల్లు తమ్మి పువ్వు 

తమ్మి పువ్వు ల్లోని కమ్మ తేనెల్లూ e000 

జోజో. 

అని తల్లి పాడుతుంటే వీడుపుమాని పాప తల్లిజడిలో హాయిగానిది9స్తుందిి, 

“జీర్ణంజీర్ణం వాతా పిజీర్ణం 

గురంకిన్న గుగ్గిక్ళుజీర్ణం 

ఏనుగుతిన్న వెలక్కాయజీర్ణం 

భీముడుతిన్న పిండివంటజీర్గం 
అర్జునుడుతిన్న అప్ప డాలుజీర్ణం” 

అని తల్లి బిడ్డకుజగ్గుపెట్టి తనకోర్కెను పాటలోమిళితంచేసి పాడి, అరగ 
డౌనికి చిన్న వ్యాయామంగా ఆ పసికందు చేతులూ, కాళ్ళూ రెండుసార్లు 
అటూయిటూఊప్క నిమురుతుంటే ఆ శీతవు బోసినవ్వులు కురిపిస్తూ తల్లిని 
మురిపేస్తుందిం . 

బాలానందం. 

ఇక పిల్లల ఆటలలో పాటలు ;_ 
మరి చిన్న పీల్లలు ఉత్పాహంగా ఒకరి పిడికి ళ్లమీద మరొకరిపిడి 

కిళ్లు పెట్టి వైపిడికిలి మధ్యభాళీలో వే9లు పెట్టితిప్పు తూ “గుడిగుడి గుంచం 
గుండారాగంి అని. పాటలా పాడుతూ బలే ముచ్చటగా మురిసిపోతూ 
పరవశిస్తుంటారు, rc) తల్లా 

ణో ళో 
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అలొగే పిల్లలందరూ ఒక ౩ప9క్కఒకరుకూర్చొగని కాళ్ళు బారజా 

కాని “కాళ్ళా గట్టీ కంకాళమ్మాి పాటకో ఆ కాళ్లను ఒకటొకటిగా పండించు 

కంటూ ఆరుకుంటుంటారు ఆనందంగా, ఇందులో తమకాళ్ళు ముందు 

వండొలనేతపన ఆ లేతహృదయాల్లో జీవితంలో అన్ని ౦టా తాము ముం 

నుండాలనే మనస్తత్వానికి _బీజమేస్తుంది. ఈ పాటలో “కాళ్ల గజ్జికి” 

నీదో వైద్యంచిట్యాకూడా ఉందట. 

పాటలో మరోఅందమైనఆట ఎవరోజకరినెకిమీద వెనకనుంచి ఒక 

విన్న ఆకో, పాలిగూడో వారికి తెలియకుండా వేసి 

“జకమ్మగారినెత్తిమీద గోరింక 

చెప్పకు చెప్పకు చినపొప 

చెబితే నీకళ్ళతాయి” 

అనీ వేసి నవాళ్ళుపొడుతుంటే కూడొఅందరూపాడుతూ వినోదిస్తుంబారు 

అసలు మనిషి అదితెలిసికొని తీసివేసుకునేవరకూ. 

“తప్పట్లోయ్ తాళాలోయ్ 

దేవుడిగుళ్ళో బాజాల్య్, 

పప్పూ బియ్యం డేవుడికోయ్ 

పాలూ నెయ్యా బాలుడి కోయ” 

ఆని పాటపొడుతూ అందరూ ఒకే మాతా వ్యవధిలో చవ్న ట్లుకొట్టడం 

చిన్నప్పుడే తాళాన్ని నేర్పుతుంది. 

చిన్నగా వానతుంపరవస్తుంటే పిల్లలు వీథుల్లో చ్రేతులుబా రజా పుకొని 

శమ మట్టూ తాము గిరగిరాతిరుగుతూ ఆహ్లాదంగా 

“వానావానా చెల్లప్పా, వారి కెలుతిరుగూ.. ఇెల్లప్వా 

తిరుగూతిరుగూచెల్లప్పా, తిరగాలేనూ చెల్లప్పా”_ 

అంటూపాడుతూ ఆ తిరగడంలో కళ్ళుతిరిగి ళం హోటన్నటై 

చితృమైన అనుభూతినిపొందుతుంటారు* . ఇలా తిరిగేటప్పుడు కొన్ని 

చోట్ల పిల్లలు - . 
mw ల 
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“వాానల్లూ కురవాలి వానదేవుడా 

వరచేలా పండాలి వానదేవుడౌ 

గాదుల్లూనిండాలి: వాన దేవుడా 

మాబొజ్డొ నిండాలి వానదేవుజా” 

అని వర్షాన్ని ఆహ్వానిస్తారు. బాలవాక్కు బుహ్మవాక్కుగదా! | మరి చిన్న 

పిల్లలు దోహెలప్నొ, "కెరగాలవి AY అంటూ గిరు9న తిరుగుతూ తెలిపోత్రు 

న్న అనుభూతిని. ఆస్వాదిస్తుంటారు. కొన్ని చోట్ల “వానొచ్చె వరదొచ్చె 

బుడుగో బుడుగోి అని పాడుతుంటారు. 

“కాక్కొరోకొయని కోడి కూసింది 

తెల్ల వా రింది కాకిఆరిచిరది 

అమ్మ లెమ్మంది ఆడు కోమంది” __ 

నేపాట పిల్లలకు వేకువజామునే. లేవాలనే ఒక మంచి అలవాటును 
అజ్ఞాతంగా ఊద్బోధస్తుంది. _ ఇద్ Cocks crow in the morning 
అవే ఆంగ్లగేయానికి దగ్గరగాఉఊంటుంది, 

పిల్లలకు ఎవకమీద?నా కోవంవచ్చినప్పుడు ఆ మితిబృంద 
వుంతా జట్టుగా వీర్ప డి ఎదు 'దవారికులాలమీదా, వృత్తులమీదా, పేర్లమీదా 
ఇలా వీద్దేవా చేస షరా పాడతారు, 

కోమటి మీద :_ 

కోమటి కోనుటి కొత త బెల్లం, 
కొంటే డబ్బుఖర్చు, తింటే కడుపునా ప్పి” 

బాగిహ్మడు-మీద :_ ., _ 
“బిమ్ముడు. బేమ్ముడు: బెడ్డుముక్కు - 

చేల్లోవడితే చేవముక్క 

1౨ జడ్డునేజడీశే గ్డిమైక్కన 

కత్నల మీదకి. 
Wer 
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“ళ్రిప్టలసంఘం పీతలమంగం' అని. 'మంగలి'అంటే పచ్చి తాటాకు 
బకాయి పి పొట్ల ంలా ముడతారు _ అందులో “మావు ల ద్దా౭కిన చేపలు, 

కీశలు చేసి మూతికట్టి ఇంటికి తెస్తారు,  అమూతికట్టు విస్పడంతరువా యి 

కీశలు తలో వె వైపుకి పరుగులు శీస్తాయి, కోపులు కూడా ఇలాగే ఏదైనా 

బలవంత మీద కొంతసేపు పట్టుగా మళ్ళేవిడివోతారనేద్దానికి ఈ 

సామెత, అదే లీలగా ఈ గేయంలో డా కనిపిస్తుంది. “మావు” 
అంటే వల్లె లలో రెతులు తమచేలభో సిరవళ్చి లోది న్య. అడ్డంగా 

ఎదురుచువ్య లతో పేట్టెలా చేసికట్టిన చేపలబోను,. ఈ చువ్వలు అరంగుళం 

దూరంతో కొబ్బరి నారతాడుతో. కట్టి, . చేపలు అందులో _ పృవేశించడానికి 

కింద చిన్న కన్నం పెడతారు, “దానిద్వారా నీటిలో వస్తున్న చేపలు, 

పీతలు లోపలికివెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రాలేవు. ఇది జాలరి వలలాంటిదన్న 

మాట, 

ఉపాధాగ్రయుని మీద కోపంవ స్తే_ 

“మేష్టారు మేష్టారు. మెట్టొంకాయ్ 

మేష్టారి పెళ్ళాం నీచాంకాయ్”” అని పాడతారు, 

మరీ ఘటికులై న కొంటెపిల్లలు దసరా పాటల్ని అనుకరిస్తూ యిలా పాడు 
తుంటారు. 

ఉగిలకల్ని పట్టుకొని ఎలకల్ని చంపి 

మావూరు పంతులకు కూరాండి పెట్టి 

దాకదగ్గర బెట్టి దవడూడ గొట్టి 

తాటాకు వెలిగెంచి తలక్రింద పెట్టీ 

అయ్యయొ్యు పంతులా అయిపోయినావ 

మాదొడ్డపంతులా మాడిపోయేవ 

అాజయాభీజయభ వదిగ్వి జయభవ, సె 

ఇది “ఏదయా మీదయా మామీదలేదా” అని దసరాల్లో బడిపే ల్లలుపాడే 

గిలకల పద్యానికి పేరడీ. ఇది ఉఊపాధ్యాయునిమీద' ఆ విద్యార్థికి గట్టిగా 

కోవంవచ్చి నప్పు డు ఆకసిని యిలొ "'పాటలోతీర్చు కుంటాడు, విద్యార్థుల 
కోవ కాపా లమీద వల్లెటాళ్ళల్ల శమత్యారమైన ఒకే చిన్న కథ. వడా 
ఉంది,” ళు 

' | 
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ఒక ఊళ్ళో ఒకబడి నిప్ప అటుకుని తగలబడిపోతుంటే. విద్యార్థ 

అంతా బయట బలేనంబర౭ గా కిరింతాలుకొడు తూ గంతులేస్తున్నా ర 

మళ్ళీ కొన్నాళ్ళవరకూబడికెళ్ళక్కరలేడని, కాని అందులో ఒకకురారిక్ష 
కూర్చునిఏడుస్తున్నాడట. అతనిదగ్గర కెళ్ళి ఎడవకునాయినా మళ్ళీ తొం 

దఠగా బడి కట్టించేస్తాంలే అంటే ఆ విద్యార్థి “నేను బడి కాలిపోతోంది 
విడవడంతేరు, * మా మేష్టర్లు బయటుండిపో యేరని ఏడుస్తున్నా నన్నాకల, 

ఇది జక జోకే కావచ్చు. కాని పిల్లల మనస సృత్వాలు బాల్యంలో | బడి 

మీద్వా మాస్ట్రర్లమీదా ఎలాగుంటాయో.. హాస్యంగా ఆవిష్కరిస్తుంది. 

ఇక వదినిగారి మీద కోపం వస్తే. 

“*వదినావదినా వల్లంగి పిట్ట 

గదిలో పెట్ట గోడనేసికొట్టి” అనీ 

నారాయణ పేరు గలవాని మీద కోపం వస్తై- 

“నారాయణ నారాయణ నక్కతోక. 

నారాయణ పెళ్ళాం కుక జకోక” అనీ 

ముసలితాతమీద - 

“శాతా పీతా ఉల్లి కొళ్ళూతా” 

అనే అను పాస సలతో నూ, అంత్య పా9సలతో నూ అల్లుకు హోతుంటారు, 

మ._సలి తాతను వెక్కిరిస్తూ మరో పాట కూడా ఊంది. 

“కూకుంటే లేవలేవు 

కూరాకు తెంపలేవ్వ 

తాతా నీకెందుకురా పెళ్ళుము” అని, 

సూర్యనారాయణ పేరుగల వానితో గాని, సూరమ్మ. వదగలకాళ్ళకోగా 
విరోధ మొస్తా 

ఓస్తూర్రీ సూరీ చుంచెలక 

అని పాడళాకు ఇందులో' పీఠోధంలో క్కోధం కనిపిస్తున్నా కలిసిపోదాం . 

రమ్మనే ఆహ్వానం కూడా ఉంది. 



వలలు ఎవరి నెనా అభినందించాలనుకుంలే పాన క్రీడలతో మంచి 
a2) య్ 

మబొగాొ అభినందిస్తారు యిలాగ- 

““రాజుూ నా రాజా 

నా రాజ నిమ్మల పండు 

అప్పొరావు కొండ 

నేతి మిఠరాయుండ” అని, 

నుకొని పరుగులెడుతురటారు. ఆ పరు 
పిద్దిలు వాళ్ళలోవాళ్ళు పందాలువే 

గులో ఎవరైనా పడిపోయినప్పుడు కాలికి దెబ్బ తగిలితే ఇలొ పాడతారు 

రోరస్లొ = 

“కొండ మీద వెండిగిస్నె . 

. కొక్కిరాయి కాలు విరిగె. 

దానికేమి మందు 

వేపాకు చేదు 
.. వెల్లుల్లీ గడ్డ. 

॥ నూనమ్మ బొడ్డు. 

నూటొక |. భార 

పొయ్య పొయ్యి నూరి 

పూట కొక్క తూరి” అని, 

ఇందులో దెబ్బకు మందేదో చెప్ప బడిందన్న మాటి 

పట్టల్ని చూస్తే పిల్లలఆనందం వట్టనలవికాదు, పొటలువాటికవే పొంగి 
హొర్లి వసౌయు* : : 

గువ్వ కని పిస్తే. నా. 

“గువ్వా గూ డెక్కె 

రాజూ మేడెక్కె” అని పాడతారు. _ ... 

చిలుకచిలుక రామచిలుక పలుకనన్నది.. ౫1. 

అత్తతెచ్చిన కొ త్తకోక కట్టనన్నది _ :...... 

న మొగుడేచేముల్టంయ్. కంబానశ్నద్'అనీ పాడు 



కాకిని తీసు కెళ్ళి గంగలో ముంచ 

గంగా నాకూ గంభామిచ్చె . 

గంధం తీసు కెళ్ళి ఆవుకు రాస్తే 

ఆవూ నాకూ పాలూ ఇచ్చే 

పొలూ తీసి కెళ్ళి అమ్మా క్ర స్తే 

అమ్మా నాకూ పాయస మిచ్చే 

“పాయసం తీసికెళ్ళి మామాకి స్తే 

మామా నాకూ పిల్లా నిచ్చే 

పిల్లాపేరు మళ్ల మొగ్గ 
నాపేరు జమిందార్” _ 

అంటూ ఇలా తమఆధిక్యతని తామే పెంచుకుంటూ 'మంచిహుషారుగా 
పాడతారు, 

పిల్లలు ఒకర్ని పరోక్షంలో మరొకరు ఏమన్నా అంటే విన్న వారిలో 
ఎవరైనా ఆ వ్య క్తికదిచెప్పేస్తానంటే ఊకోగిషంవచ్చేసి కోపంతో _ 

“చెప్పుకో చెప్పుకో చెప్పుచ్చుక్కొట్టుకో 
మామిడాకుతెచ్చు కో మందేస్తాను 

ఈతాకుతెచ్చు కో ఇల్లు కడతాను 

తాటాకు తెచ్చుకో తగరేస్తాను” 

అనే గేయరూవంలో అది సా ౯ దిరిస్తారు. 

సాయంతృం సమయాల్లో. చల్లబాటు వేళల్లోనూ, రాతి? వెన్నెల్లోనూ 
చిన్న పిల్లలు ఒకచోటచేరి వీధుల్లో "కమ చుట్టూ తాము గిర్రున. తిరుగుతూ 
కృష్ణుడిమీద ఎ . 

“తారంగం తారంగం తాండవ కృష్ణా తారంగం 

వేబూవాధా | కారంగం వెంకట రమణా. తారంగం” అనీ, 

ఏనుగు మీద'_: :- 

“వనుగొచ్చిందేనుగు; "నిప్తూకొచ్చెందినుగు 

సు. . మావూరొచ్చిందేన్తుగు, "3 మంచినీళ్ళు. తాగిందేనుగు* అనీ, 
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“రాకబండు మీద = 

ఏనుగు ఏనుగు నల్లన, ఏనుగు దంతం తెల్లన 

ఏనుగుమీదారాముడూ ఎంతో చక్కని దేవుడూ” 

అనీ కోరస్గా పాడుతుంటారు. 

J & 

Cn Rh 
3G 

ల 
898 

01 రి fg GK న్ ల os ర లు 

కోసినా పూలగ్ని సీత్రకివ్వ ండి 

తీసుకో సీతమ్మా రాముడంపేడు 

దొడి గున్ముంలోన దొంగలున్నారు 
డే 

దాచుకో సీతమ్మ దాచుకోవమ్మ 

దాచుకోకుంటేను దోచుకుంటారు” 

అని పాడతారు వీనుల విందుగా. వీనివల్ల ఆ చిన్న వయసులోనే గొంతు 

లకు శృతిజ్ఞానం జలవడుతు౦ది, 

ఆడపిల్లలు ఇద్దరుగాని, నలుగురగాని ఎదురుబొదురుగా. నిలిచి 

జకచఅరచేయి మరొకరిఅరచెకికి తాకిస్తూ _- 

“చెమ్మచెక్క వేరడేసి మొగ 
౧ 

అట్ల పొయ్యంగ ఆరగించంగి 

అని పాడే పాటలో ఒక కౌషధ ప్రకి0య ఉందట. రజస్వలకాని స్రీలకు 

చెమ్మచెట్టు చెక్క, దాని. పువ్వులు, మొగ్గ అట్లపిండితో రుబ్బి ఆ అట్లు 

ఆరగించుట మంచి బౌొషధమట, 

పల్లెలలో కన్నె పిల్లలు సంకా9ంతిరో జుల్లో వీధుల్లో గుమ్మంముందు 
షా. na) a2) aa) 

పేడతో గొబ్బిళ్ళు పెట్టీ, పసుపూ కుంకుమా బొట్టులు పెట్టీ, బంతిపూలతో 

అలంకరించి తము మనసులోని కోరికలుముడివేసి యిలా పాడతారు_ 
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కస్ట పు బీ గొబ్బ మ్మా సుబ్బజ్జియ్యావే 

తామరపున్వంటీ తమ్ముజ్జియ్యావె 

చేమంతీపువ్వంటీ చెల్లెల్ని య్యావే 

అరటీపువ్వంటీ అతానియ్యావే 

మల్లెపువ్వంటేి మామానియ్యావే 

బంతిపువ్వంటీ బావానియ్యావే 

మొగలీపువ్వంటీ మొగుడూని య్యా వే” 

ఆటల్లో పిల్లలు గొవ్బీయళ్ళో.... గొబ్బీయళ్ళో” అనేది వంతగా మరో 
రకంపాటకూడా పాడతారు యిలా 

గొబ్బీయళ్ళో గొవ్బీయళ్ళో గొల్బీయళ్ళో.... 
చందంగిరి భామల్లారా నీలగిరి కన్యల్లారా ॥గ్గొ| 
దుక్కూదుక్కూ దున్నే రట ఏమీ దుక్కూదున్నే రట 
రాజాగారీ తోటాలోనా జామీదుక్కూ దున్నేరట _1గొ॥ 
విత్తూవిత్తూ వేశారట ఏమీవిత్తూ వేశారట 
రాజ్రాగారీ తోటలోనా జామీవిత్తూ వేశారట ॥గొ॥ 

కాయాకాయా కాసిందట ఏమీకాయా కాసిందట 

రాజాగారీ కొటాలళ్నా జామీకాయా కాసిందట |గౌొ॥ 

పండూపండూ పండిందంట వీమీపండూ 3 ండిందంట 

రాజాకారీ తోటాలోనా జామీపండూ పండింద౭ట ॥గొ॥ 

అవునాటే అక్కల్లారా! చంద్భగిరి భామల్లారా! 

నీలగిరి కన్యల్లారా! తామరగిరి మొగ్గల్లారా! [గొ॥ 

ఇలాగ వాళ్ళకు కెల్రిసినన్ని పండ్ల చెట్ల పేర్లు కలుపుకుంటూ పొట 
పెంచుకుంటూపోతారు,. ఇది పిల్లలలో వృక్షశాస్త్ర విజ్ఞానాన్నీ, భావు 
కతన్తూ కవిశాశకి కిని ప్ఫోడిచేస్తుంది, 

పిల్లలందరూ గండు జట్లు గా విడివి య్యా లవారి అట ఆడుతుంబటాగు 

సంభాషణాపరమైన పాటతో, అందులో ఒక జుట్టు దూరంగానిలుచున్న ఎదుదీ 
జట్టువారితో __ 

“న్నీ విన్నీ శెన్నో నెల సింగలగోరికెన్నో చెల 
_ కాడీవీడీశ*నో గల తామరగిరి మొగ్గాలమ్మా మొగ్గలు” 
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అని మగ పెళ్ళివారివలె ఒకరభుజాలమీద ఒకరు చేతులువేసి 

జట్లుకట్టుకున్, రెండవజట్టువారి వద్ద కు వెళ్ళి ప9శ్ని 6చి వనక్కి వెళతారు, 

అస్ఫడు రెండవజట్టువారు ఆడ పెళ్ళివాంవలె మొదటిజట్టు దగ్గరకు వెళ్ళి” 

“చిన్నీ బిన్నికి ఒకటోనెల సింగలగోరకి ఒకటోసెల 

తాడీవీడికి ఒకటోగెల తామరగిరిమొ గాలమ్మా మొగ్గలు” 

అనిపాడుతూ జవాటు చెప్పు తారు. ఇలాగ అమ్మాయికి “16 ఏళ్ళు వచ్చే 

వరకూ పొడి పెళ్ళి నిశ్చయంచేసి బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళు చెస్తారు, అట్ల 

తద్ధినాడు వేకువజామున పిల్లలు జట్లుజట్లుగా తిరుగుతూ __ 

“అట్లతద్దాయ్ ఆరట్లోయ్ 

ముద్దపప్పో య్ మూడల్లోయ్” 

అంటూ ఊరంతటిని నిద్యలేపుతారు మేలుకొలుపు పాటగా __ 
* “మహావిపత్తులకు పృజలు బలిఅయ్యారు కాని ఎవ్వరూ 

పిల్లల దేశీయ కీడల్ని, గీతాలను నాశనం చెయ్యలేక 
పోయారు” అంటారు దేవేంద్ర సత్యార్థిగారు, 

ఎళ్ళునాట లు 

పెళ్ళిళ్ళలో వధూవరులను పానుస్తమీదకూర్చో ఎ బెట్టి మ గట్ల తృయిదు వలు 

పాడే పెళ్ళి పొ టలు ప9కివా రివ్యాద్ద యాళ్ల నూ వన్నీ దీజ లు ౨ చిలకరింప 
క 

వేసాయి. అందులో _ 

జరు 
ల్ 

ని 

“వన్నెండూ స్త స౦ఖాలా పందిటీశోనా 

లచ్చన్నా ద3 5గో్యా వట్టీమం చాలు” అనే పెళ్ళిపాట - 

“ఏలాగు ఫోంచేతుము 

ఈ విందు. మేము 

ఏలాగు భోంచేతుము”” అనిభో జనంలోవడ్డించిన ౩ వంటకాలను 
హేళనచేస్తూ వియ్యాలవారిమీద పొట _ 

* వేంద) సత్యాగ్షిగారి మోడల్ వ్యూ సం స పు Pry 
(తెలుగు. అనువాద౭. = అంధుల జాదవ దవిజ్ఞానం ష పు 67 నుండి 

గరిట gen ES ఉనది 
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“దానా బావా పన్నీరు 

బావను పటుకు తన్నేరు 
I టె 

వీద్రి వీధి కిపే రు 

వీశెడు గుద్దులు గుద్దేరు 

మూలా మంచం వేశారు 

సుంతెడుగెంజీ పోశారు" అని మరదళ్ళు పెళ్ళికొడుకు 

రిహొసంచేగ Ey పొడేపాట, 

“కలికి కవాటము బంధనచేసెన కారణమేమో తెల్ప గదే” అని శల్య 

దగ్గర పాట వెళ్ళితంతులో మంచి వినోదాన్నందించే రత్నాలు, 

“పోయిరామాతల్లి పోయిరామాయమ్మ' అని బిడ్డను సాగనంపపు 
అరిటాకువంటిది ఆడజన్మంబు ఎవ్వరేమన్ననూ ఎదురాడబోకె 

అంటూ అఆక్సింటికి పంపే నుట్టంకోపాడే అప్ప గింతలపాట్రకు కంఠికి 

పెట్టకుండాఊండడం ౦ అసాధ్యం, అంతటి రసోద్దీపనగల పాట అది, 

జు క్తి గ్ తాలం 

శుభకార్యాల్లోనూ, దేవుదెపూ గ జల్లోనూ స్త్రీలు దెవపరంగా మంగ 

హారతులిస్తూ చాలా మనోజ్ఞంగా వ “డతారు. అందులో __ 

“జయా జయ మంగళం నిత్య తభమంగళంి” అనేది, “మంగళ 

హారతిదే” అనేది . 

“రామచందా9యజనక 

రాజితామనో హరాయ 

మామకాభీష్ట దాయ 

మహిత మంగళం? 

అనేది సుప్రసిద్ధమైన పాటలు, వశ్ళింలో హార తి కర్ఫూరం 
వెలిగించి హారతిఇస్తూ ఇలాపాడేసి ఆయాకార్యాలను ముగింపుచేస్తుంటే 

చూపరులకు అదొక దివ్యానుభూతి, -  శివునిమిదపాడే ఈకి9౦దిపొట 
వ్యాజస్తుతితో మరి మనోహరంగా ఉంటుంది, 

ఏవీమయా సాంబ శివశివా. కై లాసవాసా 'విమయా సాంబ శివశివా 
వమయా సాంబశివశివా సొమ్ములేల లేకపోయె 
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త 

పాములను ధరించుజెంత పాపమో శీవశినా. 

వమ్హ్రయా సొంబ శివశివా ee 

వెరి)వాడవై న కావు వెండికొండకు దొరివునీవు 

పురిలో భుజించుటెంత. వుణ్యమో శివశివా 

ఏముయా సాంబ శివశివా 

ఎల్ల వేల్చు లకును. నీవు ఆదిమూ లమైన వేల్పు 

నిచ్చ మెత్తుకొనుటఎంత కర్మ మో శివశివా 

| ఏమయా సౌంబశివశివాి”. 

క్రీలపొటలలో శ్రీరాముని ఉంగరంచూసిన ఫీత్రభావనతో కూర్చి నపాట - 

“ఉఊంగారమా ముద్దుటుంగారమా 

నడువా కాళ్ళూలేవు “ఏగురా రెక్కలులేవు 

ఏలాగూవచ్చి తివే ఊంగారమా”' అనేది కరుణ రసాత్మకమై 

కన్నీరు తెప్పిస్తుంది. 

బియ్యం (ఏరుకుంటూనో, వత్తులు' చెసుకుంటూనో గ్యహిటులు భారత 

భాగవత రామాయణ ఘట్టాలను పాటలుగా పాడుతుంటారు. అందులో 

| క్రషలీలలు లాం 

“కస్తూరి రంగరంగా నాయన్న 

కావేటి రంగరంగా 

శ్రీరంగ రంగరంగా 

నినుబాసి ఎటులునే మరచుందురా _' ' 

కంసుబ్లీ సంహరింప 

కృష్ణావకాటడై జన్మించెను 

ఎదురుగాళ్ళనుపుద్దెను ఆ వాలు 

డేడుగురు దాదులను చం 'పెనపుడు _ 

“వసుదేవ వుతుడమ్మా * ఈ బిడ్డ : 

వైకుంఠ వాసుడమ్మా 

నవనీత చోరుడ మ్మా: ఈ -బిడ్డ 

నందగోపాలు డమా్మ”. 

అని సొయిగా పాడుతుంటే ఆ పాటల 'గమకానికీ, వస్తు విశేషానికీ 

అందరూ రాగరంజితులు కావలసిందే. అలోగే-" 
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“పరుగెత్తుబాలుడూ పనసపండూభాయ 

శ్రీ సూర్య నారాయణా” అనే ప్రభాత భానుని వర్ణన 

“యశో దమ్వా, యశోదమ్మా 
ఏమందునమ్మా నోరాడాదమ్మా 

వడివడిగాని కొడుకు | 
మడుగులోకి దుమికినాడు” అనే కాళియ మర్దన విశేషాల 

చెప్పే కీర్తనలు కూడా జనాకర్షక మైనవే, చెక్క భజనలో. 

“శివశివ మూర్తెవి గణనాధా నీవు 

శివుని కుమారుడవు గణనాధా” అనే గణ వ తి పార్థ 
కూర్చున్న మనిషినిలేపి గంతులేయిస్తుంది. అలాంటిదే మారీచు మాయప | 
సంబంధించిన ఈ కింది పాట. 

““చుక్కాచుక్కల్తేడి రాం భజనా 
na) 

సూదీకొమ్ముల్లి డి రాం భజనా 

రాషుడొస్తున్నాడు రాంభజన 
వావి గ్య 

బమిడీకొమ్మూల్లేడి రాం భజనా 

బంగారు ఆ లేడి రాం భజనా 

మారిచుఆలేడి రాం భజనా 

మంత9ముులాలేడి రాం భజనాి” . 

అటుపంటిదే __ 

“ఏదీరా లక్ష్మణా సీ....తా 

పర్ణశాలాలో లేదెందు సే....తా” అనే పొటకూడా. 

జ నపదులకు రామనామముమీద భక్తి అమితం రామునిపేటి 
తలచుకుంటేనే పులకరించిపోయే జనులెందరో. అందుకే ఆయనకు 

ఇలాంటి భజనలు _ ఆ భజనల్లూ ఒళ్ళు మరచిపాడే పాటలు _ 

“ఓరామా నీనామమెంతో రుచిరా 
శ్రీరామ నీనామమెంతో రుచిరా 
పాలూ మీగడలాకన్నా, 
పంచదార చిలక్షలకన్నా 
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ఓరామా నీనామమెంతో రుచిరా 

థ్రీ రామా నీనాను మెంతో రుచిరా 

ఎంతో రుచి, ఎంతో రుచి, ఎంతో రుచిరా” అనేది 

అలాంటిదే = 

“రామ నామము, రామనామము 

రమ్యమైనది రామనామము” అనే పొట కూడా, 

ఎవరైనా “రామా అనకపోతే వారికిఎంతకోపమో! దానినిలా పొటలో 

కూడా నిరసిస్తారు. 

ి“శ్రీరామాయననివాడుంటబేనేమి పోతేనేమి. 

అలాంటివాడుంటేనేమి పోకేనేమి” అని 

జానవదులకు హరిహర _ ఖీదంలేదు __ శివుని పూజిస్తారు _ విష్టువునీ 

పూజిస్తారు, అందుకే భజనళ్ళ ననీ . 

“ఎద్దుగెకి గానవాడు లింగడూ, బొల్లి 

గెద్దనెక్కినవాడు రంగడూి”” అంటూ పరవశంతో పాడతారు. 

దంవుళ్ళ పాటలు 

కరితోచేసిన రోటిలోగాని, నేలమీదచేసిన గుంటలోగాని ధాన్యం 

సోసి, అడుగున ఇనుపపన్ను కట్టబడి .గు ప్పె డులావుగల నాలుగుఅడుగుల 

కర్రతో చేయబడ్డ రోకలితో దంచుతారు _ ఇద్దరుగాని, ముగ్గురుగాని, 

నలుగురుగాని జానపదస్త్రీలు. ఇవి దంపుళ్ళంటారు. ఒక్కసారిపోసి 

దంచే ధాన్యాన్ని “వాయి అంటారు. ఈ దంపుడు బియ్యం ఆరోగ్యానికి 

మంచిది _ బలమైంది _ “బి” విటమిను ఎక్కువ. ఇలా దంజేస్ర్త్రీలు 

శమతెలియకుండా రోకలిపోటులయకు అనుగుణంగా యిలా పాటలందు 

కనిపాడుతూ దంచుతారు, 

“అతా లేని కోడలు తృమురాలు ఓయమ్మా. . 

కోడలులేని అత్తా గుణవంతూరాలూ య అహై” అంటూ, _చెపే పి -. 

లోకపు తీరు __. . 

కోడలా కోడలా కొడుకు పెళ్ళామా ఓయమ్మా, 
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పచ్చి పొలమీద మీగణాలేదె? FE 

వేడిపాలమీద పన్నే లాలేదె?" ' "అనే అత్మసాధింపు _ 

అతా నువ్వూ పెట్టే ఆరశ్శగాని . 

పచ్చి  పొలమీద మీగడుంటుందా? జ 

ప్రడిపాలమీద పెన్న వుంటుందా? అనే. కోడలి" సమాధానం. 

కస్సు వి సువ్వి. రామచందా) 

సువ్వి సువ్వి శం సొంద9 

సువ్వీ సేతమ్మ "నాకు పభము లియ్యాపే అ అంటూ పీతా 

రాములఆశీస్పు కోరే పాట _ 

సువ్వీ కస్తూరి రంగ " 

నువ్వీ” కావేటి రంగ. . 

సువ్వీ రామాభిరామ సువ్వి లాల్రీ౫: _ 

దంచుదానూ బియ్యం దంచుదా మా” 

“ఉరి ముందరచేను వెయ్యబోకన్నా 

. ఊళ్ళినవియ్యమ్మూ. చె య్య్యాబోక న్యా బ్ 

ఒ... . ఊరిముందర చేను కాకులాపొలూ - 

ఎ.“ ఊళ్యోనివియ్యమ్ము కయ్యాలపాలు 
_ఆ....హు౧:.ఆ....హుు... 

“అంటూ జీవిత సత్యాలను పల్లెపడుచులు మాటలపాట- “వం రోకళ్ళతో 

దంచుతూ ముంధు ఒకరు. పాడుకుందే, కూడా దంచేమిగతాపారు వంతగా 

పాడుతుంటారు. మనస్సును ఈపాటమీదా, పాటలో గోని విషయంమీదా, . 

దాని లయమీడా లగ్నంచేసి దంచుతుంటే దంచడంలోనిశ్యమ వారికి 

తెలియకుండా పోతుంధి, ' వినే. వాళ్ళకి సామాజిక సత్యాలెన్నో రత్నాల్లా 

రాలి 'విజ్ఞుల్ని. వేసాయి. - ఈ '-దంపుళ్ళ ' పాటలనే: రోఠలిపాటలంటారు. 

“రోక్రలిపాటలట్ల "వేదములు కనుగొనుమా శివభక్సుల ఇండ్ల” అనిబసవ' . 

పురాణములో ఉఊటంకించబడింది _- ఇవి. అంత (ప్రాలిస జ 
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శృవు జీవుల పాటలు 

“ఆడుతుపాడుతు పనిచేస్తుంటే అలుపూసొలుపేషు న్నది” 

శ్రమజీవులు తాప చేస్తున్న వనిలోగి కష్టాన్ని నురిచిపో వడానికి 
పాడే పల్లేపదాలు అ అనేతరకాలు 

Wn hn 

“గోదారీ తల్లీకీ గొజ్జంగీ 'పూదండి . అని పాడుకుంటూ పడవలాగే 
వాళ్ళు ఆయాసంతెలియకుండా రాతి9ంబవళ్ళు పడవతాడు లాగుతునే 
జంటారు. పొలంపనుల్లో వరినాట్లు, కోతలు, కుప్ప నూర్పు శ్ళలో 
పొలీయో హొలీ పొలియోపాల్రీ *. రా వేలుగలవాడా రారా 
హాలిగాడౌ” వంటి ఉత్సాహజనక మైన పొ పంటలు ము 

"శివ శివ యనమేలు. తుమ్మెదా 
శివ యంటేనె వినమేలు తుమ్మెదా”. 

ఆని తుమ్మెదప దాలు, వెన్నె లవదాలు రె తుక్తూలీలు. పరవశంగా పాడు 

తుంటే పాటతోబాటు పనికూడా వేగంపుంజుకుంటుంది.. ' రోడ్డు రోలరు 
లొగే కూలీలు కోరస్గా _ 

“జం ఖైరే సోకు అంగరి = 

రోలా క కాదు బరువూరాయి. ... ౨౨౩ 
లాగా నోడికి బుద్ధీ. లేదు... 
లాగి నోడే దేవోడయ్యా. 

సిగూలేదు దుక్కా జనులు 

రోషంలేదా మీసం లేదా 

అయిలపట్టు బల్లకట్టు 

అద్దిరబాబూ అక్కడ పట్టు” అనే పాట _ 

“జాలిలో ఏ జాలి వెల్లా _ జాలిబాంబేలా 

అన్న లారా తమ్ములారా _ జాలిబాంబేలా 

. అండ మైనా శూరులారా _ 
జాలిబాంజేలా 

శూరమాత శేరి మాత _ జాలిబాంబేలా 

నూగునూగు మీసగాళ్ళు _ జాలిబాంటేలా. - -* 

నూబికొక్క కాపుబిడ్డ _ జాలిబాందేలా ; . - 
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జోరులో జొన్నాడ దాట్కి బారులో బందరూ దాడె 

జాలీలో ఓజాలి బెల్లా _ జాలీబాంబేలా” అనే పాట _ 

“హైలెస్సో యవ్వారి యవ్వా 

లాగరోరి లంగరు తాడు 

పీకరోరీ పిల్లారి జుత్తు 

ఆన్న లారా తమ్మూలారా 

లాగరోరీ లంగరు తాడు 

నూడుగెలలా ముండా పోత 

ఆరు నెలలా జన్మా అదూ 

ఎక్కరానీ పడవా మీదా 

సెప్పరానీ దుఃఖా మొచ్చే” అనే పడవలాగే. వారి పాట _ 

“వీరు దాటించరో జాలారయ్యో 
ఏరుమీద ఏరొచ్చే 

వడ్డాణం వలిచిస్తా 

కడియాలు తీసిసా స్తా 

మళ్ళీ నేనొచ్చినపుడు ,, . 

మంచిగ నా మనసిస్తా ,, అనే శృంగారపు పొట ._ 

93 

కివి 

39 

“ఏలేయాల ఏలేయాల హైలెస్సో _ పహో... 

దానీ మొగుడు ధర్మారాజయా”. అనే పాట. - 

“కాంతమ్మో కారెల్లి పోతుంది 

కాంతమ్మ కడియ లు 
కాంతమ్మ చీరలు 

కాంతమ్మ వస్తువులు. . 
కాంతమ్మ చూపులు | " 39 - 
కాంతమ్మ పట్టాలు న. 

కాంతమ్మ పొగీణాలు _ 
కాంతమ్మో కారెల్లి పోతూంది. 

- కారుమీదున్నాయి బు 

న 9.9 

80 

“౪ అనే పాట - 

చెట్టాజన్నద.. ___హైకెక్సో 
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₹టును న మీ]; ఏలీలో 
యి & 

కొమ్మా ఉన్నది ల హైలెస్సా 

కొమ్మను నమ్మీ ఏలే: 
రెమ్మా ఉన్నది - హైలెస్సా 

రెమ్మను నమ్మీ ఏలేలో 

పువ్వూ ఊన్న ది _ హైలెస్సా 

వువ్వుని నమ్మీ ఏలేలో 

పింది ఉన్నది జా హైలెస్సా 

పిందెను నమ్మీ ఏలేలో 

కాయా ఉన్నది - హైలెస్సా 

కాయను నమ్మీ ఏలేలో 
పండూ ఉన్నది - హైలెస్సా 

పండును నమ్మీ ఏలేలో 

నేనున్నాను _ హైలెస్సా* 

వంటి పొటలు పొడుతూ ముందుకు లాగుతుంటేపాడేవాళ్ళమాటటుంచి 

వినేవాళ్లుకూడా చూస్తూ ఏదో ఆనందం పొందుతుంటారు. 

శృంగార గీతాలం 

* ధర శృంగారము, హాస్యము 

కరుణయు, వీరము, భయానకము, భీభత్సం, 
బురు. రౌదం, మద్భుతము, శాం. 

తరసంబును, రనములనగ.దనరుం గృతులన్” 

శృంగార, హాస్య, కరుణ, వీర, భయానక, భీభత్స, రౌద్యు అద్భుత, 
శాంతములనునవి తొమ్మిది రసములు, వ. 

భోజుడు “శృంగార ఏవ ఏకోరసః (శృంగార మొక్కటే రసము) 
అని సిద్ధాంతీకరించాడు. నిజానికి ఇది 'రాజరసము _ --ప్రొజికోటి సృష్షి 

అంతా దీని మీదే ఆధారపడి ఉంది, 

_ * కావ్యాలంకార సంగ్రహము -పు 281. 
గోల me 
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శ  కశంగారమనగా మన్మద్యోధకము (కామోదే9కమ్సు,, 
స ను ్ట £. cg = డ్రళ్య కల్ల ఉప౦జ జ నన్ (| దాగని కలిగించడానికి కారణమైస. ప్రిక్ళకులచె విస్తరించే. దాల్ళి 

+ Fa YY 3 ల ఎవి “నా 

లగారమంటురు అని విశ్వనాధక విరాజు ఎర్కాసెను 
గు 

చెను 

ఏ ఈ పిక్చ 

లలే శృంగార భరఠతమైన పాటకూడా ఒకటి. జానపదులు శృంగారానికి 

పెద్ద పీటే వేశారు. వారి పాటలలో చాలాచోట్ల ఇదికొట్టొచ్చినట్లు క్రని 

స్తుంది, పల్లిటు రాళ్ళలో యువకులు కోలాట మేస్తూ ల 

“తయ్యక్కడ తాజనుతా 

ఓ చిన్నదానా విడువనె కొంగు 

మరొదలనె కొంగు 

చారడేసికళ్ళదాన 
సంపెంగిముక్కుదాన 

పసిమీ స్నెలచాన | 

పసిడీబుగ్గల దాన 

తెల్లని పలునరున దాన 

'శవేశేట' లొలుకుదాన ' 
హలసోనడకల దాన 

అంద మైననడుము దాన 

ఓీచిన్న దానా విడువనె కొంగు _. 

సన్నా సన్నాన్ధి దాన 

సన్నాని కురులు దాన 

సన్నాని కురులుమీద = 

జాజి గుత్తు సోకే 

ఓ చిన్నదానా విడువనె కొంగు. 

బందరు చిన్నదాన 

“బాజా బందూల దాన 

బాజా బరదూలమీద 

మోజేల లేడే! 

శ్రీ చిన్నదానా విడువనె కొంగు. _ 
గుంటూరు చిన్న దాన 

గుండారిని కళ్ళుదాన . 

క; “రూవకళి (ఠీ సహదేవ సూర్య ప పరకశరావు పు 165 నుండీ 
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గుండా9ని కళ్ళమీద 
మోజేల లేదే! 

ఓ చిన్న దాన్సా విడువగె కొంగు _ 

నల్లా నల్లానిదాన 

నాకీనడకల దాన 

నాకీ నడకల మీద 

మోజేల లేదే ! 

ప్ చిన్న దాన, విడువస కొంగు అనే పాట, 

“ఎల్ల కెల్ల "కెలి ల్నమ్మ గోంగూరకి 

నన్ను పాకచుట్టు తిప్పా డె గోంగూరకి 

పొకలోకి లాగాడే గోంగూరకి 

కొంగు పట్టుకున్నా డె గోంగూరకి 

రెకముడి ఇప్పాడె గోంగూరకి 
మాయదారి నాకొడుకు గోంగూరకి 

నన్ను మాయజేసి ముంచాడె గోంగూరకి అనే ఊడ్పుల 

దగ్గరపాట. 

'వానాగాలొస్తోంది మావయ్యగారూ 

గేదెనెక్కడ కట్టనండి మావంయ్యగారూ 
అక్కడిక్కడ కాదె కోడలపిల్లా : 

కొట్టంలో కట్టవే కోడలు పిల్లా” అనే పాట _ (దీన్ని అశ్లీలంగా 

'పాడతారనుకోండి), 

“లబోలబో అబు జనక 

అబ్బదీని సోకో జబ్బలదాక' జాకెట్టు? అనే పాట యా 

“నిన్ను రమ్మన్నాది నన్ను రమ్మన్నాది - 

ఇద్దర్ని రమ్మాని' నిద్దారోయిందో 

సరాసెరా నెరబండి _ “ నెలవరిదండో 

నెరాణెరా సెరబండి” _ అనే పాట, ' 
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“నాయుడోరింటికాడ నల్ల తుమ్మ .చెట్టు-శకాడ 

నాయుడేమన్నా డె పెల్లా 

అబ్బ నా గుండె. జల్లు" వున్నాదె-రైటో ల 

రెండిళ్ళ సందునా రోలేసి కూకుంటే 

దెయ్యమనుకుంటినే పిల్లా 

అబ్బ నా గుండె జల్లు "'మన్నాదె రై రెటో” అనే పాట _ 

“ఎక్కుమామా బండెక్కుమామా” వంటి శృంగార రస 
భరితమైన పొటలు జం: నలివాళ్ళను కూడా మురిపిస్తాయి. 

న న భల మోహన రంగా 

నీకు నోకూ జోడు కలిసెను కదరా - 

నికు నాకూ “జోడు అయితే 

మళ ల్లేపూలా తెప్ప కట్టి 

తెప్పమీదా: శేలిపోదాం ఫదరా 

ఛల్ మోహనరంగా 

నీకు నాకూ. జోడు కలిసెను-కదరా - 

“ధీక్ష నీవారు లేరూ 

నాకూ నావారు లేరూ 

ఏటి ఒడ్డున ఇల్లు కడదాం పదరా 

ఛల్ మోహన: రంగా 

నీకు నాకూ జోడు 'కలిసెను కదరా” అనేంపాట _ 
లా “నాజ్జు 

“ఏ... వంచదాళ వంటి పోలీసెంకటస్వామి, నిన్ను నేనూ 
మరవలేనురా 

నీకు వచ్చింది కోర మీసం 
శాకువచ్చిరటే దోర వయసు. 

ఇద్దరి మనసూ. ఒక్కటై తే 

వెనక చింత తేని ప్రోతు.కే మనది 
పీ....పంచధ్దార వంటి పోలీ సెంకటస్వామి " 
నిన్ను న నేనూ మరువ జాలరా _ 
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కన్ను కన్నూ కలిసిందోయి 

నిన్నూ నన్నూ కలిపిందోయి 
ఈడనున్నా నే నేడనున్నా నీ 
నీడనే నోయీ - 

సందు లేదు మనకు 

సంద మాను తోడు 

ఓ 'వాలుకన్నులా మువ్వ లెంకిటస్వామి 

నిన్ను నేనూ మరువలేనురా” "అనే పొట _ 

“రంగ మెక్షాసానే నొరాయణమ్మా 
నీకు రంగు బీర తెసానే నారాయణమ్మ” అనే పాట 
జాన వదులలో పొంచుర్యం పొందిన శృంగొర గేయాలు, 
వీని ఛాయలో "అర్రున్కులు పోసిన 

“గు త్రి వంకాయ కూరోయ్ వాన 

“అప్పన్నా తన్నామన్నా* _ 
“మొక్క జొన్న తోటలో” వంటి ఎన్నో. పాటలు' నేడు వ లె 

జనులలళ్నే కాకుండా నాగరికుల నాలణికలి మీద కూడా నాట్య 

మూడుతున్నాయి, 

హో హాస్యం పాటలు .: 

హాస్యం ' శ్రంగార రసాన్నుంచి ఉఊద్భవీంచీన మరో రనం 

అన్నారు పెద్దలు, లొక్షజీకుల్మ పకోఠర వికృత రూపే, 'వికర వేషం, 

వింత చేష్ట, వీచి త సంభాషణాదుల వలన కలిగేహాసమే హాస్యం, హాస్యం 

ఇట్టే ఆకర్షిస్తుంది. -మానవహృదయానికీ సంతోషాన్నీ, ఉల్లాసాన్నీ 

కలీగిస్తుంద.. నవ్విస్తుంది, కవ్విస్తుంది, మనిషి. ఆరో గ్యానికి నవ్వు మంచి 

లాబీక్, నిజానికి నవ్వు మానవుడికి ఒక వరం, ' సృష్టిలో నవ్వ గలిగేది 

మానవుడు. మ్యాతమే, “జానపదడులపాటఅలో హాస్యానికున్న స్థానం 

అసమానరి*-ఎవ, రైనా అమాయకుడిలా కనిపి ంచేయునకుడు మంచి బట్టలు 

వేసుకొని షోగ్గాతయావై వెళుతుంటే" -కొంటెబన్లలు. “హాస్యంగా ఇలా 

పోడుతూ వెంటపడతారు _ 



అహ సోగ్గాడే బలే చిన్ని నాయుడే 
౦ కాలమన్న కీ కలేదు సోగ్గాడికి” _ 

ని అల్ల © ~ గొడావరి పుష్కరాల కెళ్లిన ఒక ఎర్లి తన వింత అను భవా లన్ల 

“గోదావరి పుష్కరాల వింతలు 

దొడ్డమ్మా గోదావరి పుష్కరాల వింతలు 
గోదావుపుష్కరాలు చూదామని పోతుంటే 
కొ తనీటికుదుపులకు కోకచెంగుబురదలకు 
కొప్పులోన కొత్త సవరం 
కొట్టుకుపోయిందోలమ్మ” - 

ఇది పెదవులు కదలకుండా మనసును నవ్విస్తుంది, ఇలాటిదే మరోపాట _ 
“అప్పన్న కొండకీ 

ఎప్పుడెల్లిన గాని 

చెప్పుకుంటే 

చెడ్డ సిగ్గోలప్పమ్మ అనేది _ 

ఇక తెలుగువారి హాస్య నాయకీ నాయకులై న చిట్టమ్మ - _కొయో్యోడు 
సంవాద రూపక మైన పాటలో హాస్యం గుబాళిసుంది కొంచెం మోటుగా _ 

“వీ టికి మాటికి చిట్టమ్మంటే . 
చీపురుబెబ్బలు తింటవురో రయో్య కొయో్యడ _ 
చిన్నో శ్ళుంటరు పెద్దోళ్ళుంటరు 
కాపులుంటరు, కరణాలుంటరు - 
నను చిట్టమ్మాఅని పిలువకురో రయో్యో కొయో్యడ ట్ 

నే కుందుం నాయుడు కూతుర్ని రో రయో్యో కొయో్యడి - 
“అబ్బా అబ్బా ఆలాగైకే . 
కొయో్యడంటూ కూశావంబే 
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కొరడొ దెబ్బలు తింటావే లమ్మీ చిట్టమ్మీ 

నువు కొరడా దెబ్బలు తింటావే లమ్బీ చిట్టమ్మీ. 
మళ్ళీగాని మాటలాడితే 

మడమ తాపులు తింటావే లమ్మీ చిట్టమ్మీ 

నే మద్దపృ య్యా మనవడినే అమ్మీ చిట్లమ్మీ” _ 

ఇటువంటిదే భార్యాభర్తలు పోట్లాడుకొని తడికిని అడ్డం. పెట్టుకొని మాల్లాడు 

అథే 'శడికో తడికో” అనేపాట. “ఒకంకీ చేతులు ఇచ్చి, ఒకరికి కాళ్లు ఇచ్చి 
నొ స్పి నోయ్ మావి వంటి పాటలలో చమత్కారం జి జానవదుల' హృద 

నూలి గిలిగింతలు పెల్టీ చక్కని హాస్యాన్న ందిస్తాయి.' _ 

* “మనిషిలోని నరాల బిగింపును సడలించి ఒక ఏధ్రమెన 
హాయిని కలిగిస్తుంది హాస్యం”. 

త్ర త్వా లం 

తత్ అనగా అది. ఆది అవేది పరమాత్మ 

త్వం అనగా నీవు- నీవు అనేది బీవాత్మం 

ఈ జీవాత్మ పరమాత్మల విచారణే తత్వం. అని చెప్పు 

కోవచ్చు. 

భగవద్గీతలో “పొర్టాయ వృతి బోధితాం.... నారాయజేన స్వయం” అనే 
పదాల అంతరార్థాన్ని నుధి సే ప్ గితకూడా తత్వ మేతనిపిస్తుంది. “పార్థ” 
అంటే పృధివికుమారుడు_ పృధివి అరిటే భూమి_భూమి అంటే మద్దీ_ మట్టి 

అంటే దేహం. *నారాయణా” అంటే నీరమునందు. 'నివసించునది, ఇక్కడ 
నీరము అనగా శరిరంలో (పవహింఛు ' 'నీరు ర రక్తం. ఈ నీరమందు 
నివసించునది జీవుడు. జీవుడనగా ఆత్మ. ఇలా "అన్వయించి అలోచించి 
నవ్వుడు ఆత్మ _ దేహముల చింతనయే “గీత” అని బ్లోధవడుతుంది. 

ఈ దేశంలో బై రాగులు, నన్యాసులు, తత్వ బోధకులు, కాపాయ 
వస్తా లు కట్టి, జోలి చంకన బెట్టి, ఆనబకాయబుర్ర , తంబుర మీటుతూ వీధుల 

మనము: 

ద టి. 

* సంజీవదేప్ | nn 
చలం సాహిత్యావలోకం. ప, 18, 
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మెంట్ విరుగుతూ _ 

న 
wr ఫా 
ho, my 1 hy yee wr dh HEE Wy 

bei Fv 
hab eos 

“తియ్యానీ మామిడీ పండూ” 

రినబోతే దొరుకాదూ తీపూలా మెండూ 

పండుకు వృక్షాము పరులెవ్వ రెరుగారూ 

ననసలకూ యీ పండూ వశముగాకుండూ” అనీ, 

“చూడచక్కని చిన్నది 

ఆమేడ గదిలోనున్న ది 

ఈడా సింగకులమధ్య 

ఆడు కొంటూ ఉన్నది” అని-, 

“చందమామా చందమామా చందమామా దిని 

సందు తెలిసే జ్ఞాను లెవర చందమామా 

కాయమానే పుట్టాల నా చందామామా.... 

పామురై దూ మెలగూచుండె చందమామా 

తొమ్మిదీ వాపీళ్ళూ మూసీ చందమామా.... 

పామును బెమ్మదిగా వట్టావలెరా చందమామ” అని_, 
“ఈ జన్మమిక దుర్లాభ మరా 

సాజన్మా సాకారా సద్దురుని గనరా 

ఈ జన్మమిక దుర్గాభమురా 

వంచాక్ష రీమంత$ం. పఠనా చెయ్యన్నా 

వఠనాచేసితె యముడు పారిపోనన్నా 
పారీపోతే.అంబ. ఫల మిచ్చు రన్నా 

ఫలమునందినవాడు షరమగురుడన్న 

ఈ జన్మామిక దుర్గాభ మురా-_ 

మూడారు వాకిళ్ళు మూయావలెనన్నా 
ము _క్తివాకిట నిలిచి తలుపూతీయస్నా 

తలుపూ కీసితె అంబ తేజ మిచ్చన్నా 
శేజామందినవాడూ' తాగురుడోయన్నా 

ఈ జన్మమికా దుర్గాభమురా - య 

ఆరూ వదులా మీద అంబవుందన్నా 
అంబాతో దుర్గాంబ ఆల్లాడురన్నా 
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అ ఆటలో మంచి అర్థముందన్నా 

అర్థమెరిగినవాడు హరిగురుడోయన్నా 
ఈ జన్మామికా. దుర్లాభమురా యా 

నాశికములో దృష్టి నడిపించుమన్నా 

నడిపించిమరి నీవ నమ్మి యుండన్నా 

నమ్మి నవరత్నముల పీఠామెక్కన్నా. 

పీఠామెక్కిన అంబ పిలుచూనోయన్నా ' 

పిలిచినంతట నీవు నిలుచుండు మన్నా 

నిలిచినంతవాడె నిజరుగుడోయన్నా 

ఈ. జన్మామికా దుర్లాభమురా _ అనీ, 

“చిల్ల ర రాళ్లకు | మొక్కుచునుంటి 

చిత్తము.'వెడునుర 'జరేజురే. .. 

చిత్తములోనీ చిన్మయ జ్యోతిని 

చూచుచుండుటా సరేసరే 

నీళ్ళ్యలొ మునిగి గొణుగుచునుంటే 
నిలకడ చెడునుర ఒరే ఒరే 

నీళ్ల లొనుండే నిర్మలజ్యోతిని చూచుచుండుటా సరేసరే 

భూములు అడవులు తిరుగుచునుంటే 

“బుద్దులు చెడునుర ఒరే ఒరే 

బుద్ధిలో యుండే పున్న మచం (దున 

చూచుచుండ్లు బా సరే సరే” _ అనే తత్వం, 

“రం నమళ్శివాయి సిద్ధమైవా వదషి 

ఓరికారమేదిధా"ఓరీ 

ఒగరుగా తికూట భూరముధ్యమండున్న. 
వాడెవ్వడో చూడరోరీ 

ఆ అఆలువఎనిమిడి అక్షరములక్షు మూల. 

హరుడెవ్వరో చూడరోరి 
ఆకారమను చిలక హంనళతో' గూడుకొని 

ఆడిరిచు చున్న. దీ" ఓరి” _ 
అంటూ జనులకు ముక్తి సాధనక్టె బోధచేస్తారు. ఈ ఓ ఫక్పకాళ్ళు 
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ఆ సాధన చేస్తున్నారా అంటే'థ్రీ శ్రీ గారు చెప్పన సమాధానమే కీ! 

వ ర్పీస్తుంది. “రోడ్డు మీద ఫలానా .ఊరికి దారి అని (వ్రాయబడ్డ బోర్డు ఆ 

వూరికి దారి చూ పిస్తుందే గాని ఆ పూరు 3 వెళ్ళుధుగా” అని_ 

సారమార్థిక క గీతాలు 

“మూస్దాక ముచ్చ టికి మురిసేవు తరిసేవు 
ముందుగతి గానవే మనసా”, అని _, 

ఉల్లు ఇల్లినియేవు ఇల్లు నాదనియేవు నీ ఇల్లు ఏదిరా కీ 

ఊరికి ఉ త్తరాన సమాధిపురంలో కట్టె ఇల్లున్న దే చిలుకా _ 

కట్టెలే చుట్టాలు, కర)లే బంధువులు 

కన్న వారెవ్వనే చిలుకా -. 

నువ్వు కాలిపోయేదాక, కావలుందురుగాని : 

వెంట వ్యరు రారు చిలుకా. అని _ 

“వస్తావట్టిది పో తావట్టిది ఆశలెందుకంట 

పోయెనాడు వెంబడిరాదు. పూచికపు లైనా - 

చేకిలొ వెల్లం ఉన్న 65 వరకే 

చీమ బలగమంటా. 

చేతిలో ఇెల్లం ఇెల్లిందంభే ఎవరు రారు ఇంట - 

పిమిదిలొ నూ” 3 ఊన్న ంతవరశే 

దిపమెలుగు నంట 

ఆ |వమిదలొ నునె అయిపో గానే 

దీపమారున౭ట వ. 

పంచభూతముల తోలుబొవ మతో వరికేంచ వ మాయెనట 

మట్టీకుండయిది నమ్మరాదు, ఈ మర్మ మెరుగుమంటి 

అని పాడుతుంటే విన్నవాళ్లు ఆ కాసేపూ వైరాగ్య భావాన్ని పొందు 
తారు (స్మశాన వైరాగ్యం. అలాగే-. ' 

“విమిజన్మము ఏమిజీవనము ఈ మాయకాయము” అంటూ 

దేహ స్వరూపాన్ని వర్గిస్తుంటే . దేహంమీద . స్వల్పకాలమయినా 

వీర కి పుడుతుంది. 
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“జీవులెనుబడి నాల్గు లన్నలు 

చావు పుట్టుక లిక్కుడా 

ఎవరుజేసిన పాపఖర్మములనుభవించే దక్కుడ” అంటూ 

జీవుని పాపపుణ్యాల పృకారం ఇహపరలోకాలలో హొందేకర్యలు చెబు ళు అనే 

తుంటే జక పాపాలు చేయరాదని పిస్తుంది. ((పసూకి వె రాగ్యం 
ర ల 

“త్రక్రతై తకతై తోలుబొమ్మా దీని తమాష చూడక మాయ 

బొమ్మా అంటూ దేహంయొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని చెబుతుంటే తాత్మాలి 

కంగాసైనా దై వచింతన పొందవలసిందే ప౦9తివారూను. 

ఇక పోతులూరి వీర బహ్మంగారి కాలజ్ఞానతత్వాలు జానపదు 

లకు పెద్దబాలశిక్ష . వీని భావార్థలూ అంతరార్థాలూ నిత్య కోధనీయాలే. 

“నందామయా గురుడ నందామయా 

ఆనంద దేవికే నందామయా _ 1నం॥ 

తాడి చెట్టూకిగంద తాబేలుపుడుతు6ది 

దేశమంతా కరువు వచ్చేనయా _ 1నం౦॥ 

అ త్తలకు పీటలు 

కోడలకి మంచాలు 

కొడుకు తల్లిని కట్ట కొడతాడయా _  ॥1నం॥ 

రాచూరి దగ్గర రాతి బసవన్నలు 
రంకె వేసే కాలమొస్తుందయా 

కుక్కతో కాపట్టి గోదావరిదితే 

 కోటిపల్లీకాడ కిేతనయా - ॥నం॥ 

వీరబ్రహ్మంగారు వీధమ్మటొస్తారు. 

వీధీధికిద్దరిని కంటారయా - 

“వ్ర హరిగోవిందగో వింద భజ గోవిందగో వింద” అనే తత్వం ఆ 

నరులార గురుని చేరి మొక్కుతు బ్రతుక .నే ఛేర్చారు. 

చెప్ప లేదంటనక, పొయ్యరు 

తప్ప దిదిగో గురుని వాక్యము 
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తప్పు (తోవల పోస్తవారల 

చప్పరించి [మీంగుశ కులు 

చెప్పలేదంటనక పొయ్యెరు _ 

అగలువిడిచి పొగలు దాటేరు 

అదిగాక పట్టావగలు చుక్కలు 

చూసి భమ సేరు 
భుగలు భుగలను మంటమింటను 

పుట్టి ఏగిన పిమ్ముటాను 

దిగులు పడుచూ [పజలు చాలా 

దిక్కులేనీ పక్షులవుదరు 

చెప్పలేదంటనక పోయారూ _ 

ఆకసము్శు ఎర్యనౌను 

ఆరు మతములు జక్కటౌను 

లోకమందలి జనులు అందరు 

నీరు నిప్పున మునిగిపోదుడ* _ 

అనే తత్వం భవిష్యద్దర్శనం చేయిసాయి, 

వీర గేయా లు 

ఆది మానవుడు మొదటమునిగింద్రి వీఠంలోనే, ఆహారంకోసం 
జంతువులను వేటాడ్డంలోనూ, తన మనుగడ క్రొస్ట్రు ఇతరులతో పోరాడ్డం 
లోనూ వీరావే శంపొందవలసి వచ్చింది. ఆ అశ వేశమె వీరరనం 

ఖ్ (“3 వీర రసము దానవీరం, ధర్మవీరం, యుద్దవీరం, దయా వీరం అని నాలుగు విధములు”, 
దాన వీరమునకు దథీచిని, 'ధర్మవీరమ్మునకు శ్రీరాముని. యుద్ధ వీరమునకు ఖడ్గ తిక్కనను, దయావీరమునక్ర బుద్ధుని చెప్పు కొనవచ్చును. 

జానపదులకు 'సాహనమే.. వీరముం సాహనవ్వత్రులై. వ శూరుల్ వీరులు 
సమాజంలో అటువంటి వికిమసంపన్నులై న _ఆనమాన్యులను వీరులుగా 

ణా కావ్యాలంకార సంగ్రహము, వుట 480. 
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చితించి పీరరసాత్మకంగా పాడేపాటలు ఎంతో ఉద్వేక పూరితంగా 
ఉంటాయి యిలా _ 

పసి పిల్లలే పాలు తా9గరు 

విరోధ్రలంతా విలవిలతన్నుకు 

చెటు పుటలా చేెడరండి 
అ ట్ 

సె సె చెన్నాపా "రెడి 
మ మ G 

ఈ రగడలలోని వాడి వేడి పాడే వాడినీ, వినే వాదినీ కూడా వురూత 
లూగిసాయి, ఉద్యమాలకు ఊపునిసా ఇంగ్లీషులో ని Heroic Cauplets 
లాంటివి. 

గయ పురాణ గాధలు 

ఇవిగాక ఎన్నో పురాణగాధలు కధథాగీడికలుగా వచ్చాయి. 

వీనిలో రామాయణపరంగా లంకాయాగం, ఊర్మిళా దేవి నిద, సీత్ర 
వామనగుంట, సీతాదేవి వేవిళ్లు, కుశలవుల కుచ్చల చరిత, పుతకామేష్టి, 

లక్ష్మణదేవరనవ్వు, లక్ష ,అమూర్చ, శివపరంగా గంగాగారి సంవాదం వృసిద్ధి 
పొందాయి. ఊర్మిళాదేవి నిశలోని “శ్రీరామ భూపాలుడు పట్టాభిషిక్తుడై 
కొలువుండగా” అనేది స్త్రీలు కాలక్షేపానికి తరుచుగా పాడుతుంటారు. 
తి)నాధ చర్వితలోని “హరిహారీ నారాయో ఆదినారాయ-కరుజించి మమ్మేలు 
కమలలోచనుడా” అనే పాట సంకా9ంతి పండుగనాడు ఆబోతుని బంతిపూల 
ధంథఅతో అలంకరించి ఊరు తిప్పుతూ, పెద్ద బొంగురు చిప్ప తాళాలు 

వాయిస్తూ పాడుతూ కొందరు గా9మాల్లో ఇంటింటికీతిరిగి వడ్లు వసూలు 

చేసుకుంటూంటారు ఇవ టికీ.. శ్రీరామా.. .. రామారా....మో "“'రామా.. 
రామయ్యా, హరిరామా.. ..రామారా....మయివోధ్యా. రామా అనేది కోల 
సంబరాల్లో వెంకన్న బాబుకధలో వినిపించే ప్రసిద్ధమైన వంతపాట, గౌరీ 
కళ్యాణంలో ని “ఘల్లు ఘల్లున పాద గజ్జెలందెలుమోగ కలహంస నడకల 
కలికిఎక్కడి కే, జడలోన గంగాను ధరియించుకొ కొన్నట్టి జగమూలేలే సాంబా. 
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శివుని సన్ని ధికే” అనే పాట (శావ్యమైన గొంతుగల (పతి స్రీ పాడుతుంది 

పల్లెటూళ్ల ల్లో, ఈ పురాణ గాధల్లో తొలికధా గీతం రామకధ. వాల్మీకి తాను 

రచించి లవకుశులుచేత గానంచేయించినట్లు తెలుహ్తోంది, 

గేయ జొనపదగాధలు 

ఇవిగాక బొబ్బిలికథ్క దేశింగురాజు కథ, కాటమరాజు కథ, 

కాంభోజరాజు కథ, ముగ్గురు మరాఠీల కథ, పల్నా టివీర కథ, యల్లమ్మ 

కథ్క మల్లమ్మకథ, రావులమ్మ కథ, లక్లీమ్మ కథ్క బాలనాగమ్మ కథ, 

గులేబకావళికథ, కన్యక, బాలరాజు ధర్మాంగద, సారంగధర మొద 

లై నవి జంగాలు మాలదాసరులు, పిచ్చుగగుంటులు, పంబలవాళ్లు, 

ఒగ్గులు, గొల్లలు పేటలో పాడుతూ భిక్షాటన చేస్తుంటారు. మాలదాసరులు 

“విిపనారాయణి బాగా పౌడతారు. జంగాలు తంబుర, .. ఢక్కీలకో 

సిరియాళ కథి చక్కగా చెబుతారు, ఒగ్గులు డమరుకం వాయిస్తూ 

“మల్లన్న కథి వీరోచితంగా చెబుతారు. ఈ విరగాధలు వినేవారికి సంతో 

షాన్నీ, ఊదే9కాన్నీ కలిగించి కార్యోన్ముఖుల్ని చేస్తాయి. ఈ గేయ 

గాధలు కధా పిధానములు_సాహి త్యం ఆఅనుషంగికమే. గానం వెంబడించి 

ఊంటుంది. దీనిలో వీరగాధలు, అధ్బుత గాధలు, చారితికగాధలు 

ఎక్కువ. ఒక రాజు గూర్చియో, పేరంటాలు గూర్చి యో, అధ్యుతకార్య 

ములగూర్చియో, సంపూర్ణకధనము ఉండును. రాజుకథకు కాంభోజ 

రాజుకధ్క, వీరగాధకు బాలనాగమ్మకధ, అద్భుతగాధలకు శిరియాళక ధ: 

ధర్మాంగద నిదర్శనాలు, 

గీ)కుభాషలో “హోమరు? వ్రాసిన '“ఒడిస్సే “ఇలియడ్” 

కధలు యిలాంటి. వీరగాథలేి. . 

వీరగాధల్లో నాయకుడు జకకార్యాన్ని సాధించడానికి కరకణం 
కట్టుకుంటాడు. ఎన్ని ' ఒడిదుడుకులు వచ్చి నౌ అన్ని టినీఅధిగమించి 

చివరకు విజయం పొందుతాడు. (కాంభోజరాజుకధ) నాయకుడు తన 
మాట నిలుపుకొనుటకై పరీక్షలన్ని'టిలోనూ. నెగ్గి-చివరకు వశంశాపాతు9 
డౌతాడు (మాంథాతు, ప్రతినాయకుని స్పర్థ, వగ తీర్చుకొనుటక్రై వలు 
కష్టాలకోర్చి చివరకు విజయం పొందుతాడు (వల్నాటివీర చరిత్ర)" 
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ఇ త వ 
లు ఇ స్నా శక ఈ జల క mre pe లా శు ప మి. 

కేలా, పశతెపక్ష శ క్తు కుల వశపరంా కొని అలాని  హాదిహెడ కొన్నయితర 
ha “YD 6౧౮ అలా 

కధల ప ఈ 
ట్ 

జ “స ంస్క్రాతీపథమున పయనించునాది మమానవునియెొుక్కభఖావ 

పకటన (8౫01653100) కథాత్మకవమును కల్పనాపొటవముక లదియు[_: 
వచనరూపము గ, పద్యరూపమును పొంది యుండవచ్చును. ఈ నాలుగు 
లక్షణములచే భాపించునాది మానవుని కళాసృష్టియే "కధారమ్యమును, 

కల్ప నావ టిష్టమును, గాన ద్వితీయమును, లయాన్వి తమునురై న జానపద 

గేయ గాథా స్వరూపనువలన ప౦తిఫలించుచున్న ది.” 

** “పురాణగాధలు మానవుడనుభవించుటకువీలులేనివిషయములను 

గూ ర్చి యాతడు కల్పనాత్మకముగా వివరించుకొనిన యూహల సమాహార 

స్వరూపమని చెప్పవచ్చును, 

ఇళళి “రాణిగా ధల వెుక్కు ముఖ్యధ్యెయపము ఇతడ కధలవలె 

కివలకంు వినువారో నొత్చుక్యపా కలిగించుట మాత%మె కాదా, అల్లే 

శివల డుం దారెతక సత త్యము వలిబుచ్చుట నను వాని గమ శవ కాదూ 

కాగా అవి ఒక బాతికసంబంధించిన జీవసవిధాన ముుయెమొక్కు మాలిక రూప 

మును, దానియందలి యాచారముల యొక్క పా9థమిక స్వరూపమును 

సంతరించుకొని, ఒకానొక పొొక్తన సత్యమును (Primitive reality) 

వివరణాత్మకముగా దెలుపు పు సిద్దాంతము, (Statement)”. 

* “తెలుగు జానపద గేయగాధలు, పు. శ డా॥ నాయని కృష్ణకుమారి. 

** Kluck Holn C - Myths and Rituals - A general 

Theory Harwarg = Theological Review- 35 pp 45-79 

తెలుగు జానపద గేయగాధలు (డా॥ నాయని కృష్ణకుమారి) పు, 10 
నుండి గహింవబడినది 

x MADI NOWSK1 - Myth i in Primitive Phychology 

(“తెలుగు జానపద గేయగాధలు” పు, ' 10 నుండి గహింపబడినది. 
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* కధా గేయాలు యీకక్రింది పది లక్షణములు కలిగియుండును, 

1. సేయ దూపంలో ఉంటుంది. 

అజ్ఞాత రూపంలో ఉంటుంది, 

గాయక భిక్షువుల ఆశుకవితగా జీవిస్తుంది. 

వాగూ9ప మైన ప9చారం కలిగివుంటుంది, 

కవిత్వం వస్తుం (objective poetry) 

భాష, భావం సరళంగా ఉంటాయి. కొన్ని పదాలు? 
వర్ణనలు పునరుక్త వౌతుంటాయి,. 

ఒక కవి కర్తృత్వం కావు, పృజల్లో సహజంగా 

జనిస్తాయి, | 

8. వివిధ పా9ంతాలలో వీవిధ విధాలుగా కనిపించినా 

వీని అన్ని టికీ ఏకసూతృత ఉంటుంది. 
9 నీతి వాచ్యంగాచెప్పక భంగ్యంతరంగా చెబుతుంది, 

విధి బలియమన్న నీతిని చెబుతుంది, 
10. వతి జీవికీ చివర ఓటమి ఉన్నదనే విషాద విష 

యాన్ని ప9కిధ్వ నిస్తుంబాయి”, 

జానపద వచనకధలం 

+ 

6 లో జ 6౨ గు 

శ 

అక జ 

ఇవి పూర్తిగా కట్టుకథలు. విని వోని సన్ని వేశాలు భూలోకానికే 

కాకుండా స్వర్గలోకం, పాతాళ లోకాలవోకేి కూడా పొకిఉంటాయి. వీనిలో 

రాజకుమారులు, రాజకుమా ర్తెలు, వీరులు, మాంతి9కులు, రాక్షసులు, 

పిశాచాలు పోరాటాలు, సాహసకృ త్యాలు, మంత9తం తా9లు మొదల 

గునవి కలిగిజాంటాయి.. వినోదం ప9ధానం. అద్భుత, వీర, శృంగార 
రసాలు వీన్చిలో ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటాయి. దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ, 
వీరు డైన కధానాయుకుడిగెలుపు ధ్యేయంగా ముగుస్తాయి. సాధారణంగా 
“అనగనగా” ఆని మొదలు పెట్టబడి “కధకంచికి వెళ్ళింది, మనం యింటికి 
వెళదాంితో ముగుస్తాయి, * వరమానంధయ్యశిష్యుల కధలు, తెనాలి 
రామకృష్ణుడు కధలు, కాశీ. మజిలీ కధలు, భల్టీవిక9మార్మ కధలు 
పేదరాశి పెద్దమ్మ కధలు, . గులేబకావళి కధలు, మదనకామరాజు కధలు, 

* డా॥ తంగిరాల సుబ్బారావు 18. 42 7 



పిల్లలు వృద్ధులదగ్గరచే ఊకొడుతూ యీకధలు చెప్పించుకుని 

నోదిస్తుంటారు. వర్షాకాలంలో విద్యాగంధంలేనివః రాజనులుకూడాౌ 

అరుగులమీదకూర్చుని జకరుకథచెబుతుంటి ఒకరుఊకొడుతూ అఆనందా 

శృర్యాలతో రోజులతరబడి వింటుంటారు. చెప్పే వారి నేర్పు మీద ఆధార 
క 

పడి వుంటుంది ఈ కథల ఆకర్షణ, 

పొట్ట కథలు 

వచనంలోచిన్న పి ల్లలకుచెకే ప్ప “కాకి.నక్క లాంటి కథలు తెలుగు జాన 

పదవాజ్బయంలో (పత్యేకతగన్న వి, వీనిలో ఎన్నో నీతులు ఉంటాయి. 

పొగడ్నలకు పొంగిపోరాదనే నీతి *కాకి_నక్క” కధలోను, బలవంతులు బల 

హీనులగెలా కబళిసారో అనేది “తోడేలు _ మేక పిల్లి కధలోన్కు ఊరకే 

అపకారంచే స్తే కలిగే అనర్థాలు “రాజు_ఏీడుగురు కొడుకులు” కధలోను 

ఇమిశ్చే చిట్టిషొ్టి పాపల మన క్వులకు హత్తుకొ ఎలా చెవిత్తే వారు విజ్ఞు 

లుగా తయారుకావచ్చుననే వీని అంతరార్థం. అలాంటివే "బాతు_బంగారి 

గుడ్డు”, “కల్టెైలమ్మే వాడ_ గొడ్డలి కధలు కూడా. మార్గకవిత్వంలో బంధ 

కవిత్వం, "చితి కవిత్వ ంలాంటిదే పొడువు కథల _ధ్రడ్రియ.. వీనిని 

సంస్కృతంలో |పహిళికలంటారు. ఇవి, చమతక్కారానికి ఆటపట్టులు. 

బుద్ధికి పదును పెడతాయి. మనసుని వికసింపజేస్తాయి. వినోదాన్నీ, 

విజ్ఞానాన్నీ అందిస్తాయి. ల 

“గోడమీదబొమ్మ గొలుసులబొమ్మ 

వచ్చిపోయేవారికి వడ్డించు. బొమ్మి (తేలు 

“దిబదిబమన్నాయి శేండు, దిబ్బెక్కి చూసినవి రెండు, 

ఆలకీంచినవి రెండు, అంది పుచ్చు కున్నాయి రెండు, 

'(కౌళ్లు, కళ్లు చెవులు, చేతులు) 

చిటారుకొమ్మన మిఠాయి పొట్లం " (శేనెవట్టు 
వచ్చ నిచెట్టుమీద పిచ్చుక నమర్తాడింది (వండు మిరపకాయ 
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వరుగ్గురుదొర లకు ఒకటి టోపీ (తాటిపండు) 

గుడినిండా సత్యాలు, గుడికి తాళం (దానిమ్మపండు 

అడవిలో "అక్కను మ్మ తల విరబోసుకుంటది (ఈతచెట్టు 

అడ విలో ఆంబోతు రం కేసింది (గొడ్డలి 

అమారాదేశంనుంచి కోమారావక్లొ స్తే కొనేవాశ్ళేగాని 

తినేవాళ్ళులేరు (వగడాలు) 
అంబారిమీద కుంబారి 

కుంబారీమీశ కుడితిగో లెం 

కుడితి గోలెంమీద బూర 

బూరమీద డబ్బా 

డబ్బామీద పీచు 

పీచులో ముత్యాలు (పేలు 

_ దేవుడిగుడితలుపులు వేసేవారేగాని తీసేవారులేరు (వెల్లు 
అడవిలో పుట్టింది అడవిలో పెరెడింది, 

మాయింటికొచ్చి ంది, తైతక్కలాడింది (చల్లకవ్వ 6) 

వనసవందుతెచ్చి పళ్ళెంలో పెడితే : 
తినలేని బ్రాహ్మ శు దిక్కులు చూసేడట (పు సకం 

ఈ పొడున కధలో ఒక విచిత్ర వమ కూడా ఉంది, ఒకరు కధ 

పొడుస్తారు. రెండవ వారు అది విప్పాలి. వివ్ప లేకుంటే పతిగా. వారొక 
కధ పొడవాలి, అది మొదటివారు విప్పాలి, ఆది.అతను చెప్పలేకుంటే 

ఇరువురూ ఎవరికథ వారు విప్పి చెప్పాలి, ఎదుటివారు విప్పలేని కధలు 

ఎవరెన్ని పొడిస్తే వారుమేటిగ్లా లెక్క. అలోచనాశ కిని రేకి శ్రించే విజ్ఞానపు 
ఆట -- మెదడుకు నిండా మేత. 

& “Riddles are questions that are framed with the 
purpose of confusing or testing the wits of those 
who do not know the answers. 
(Roger D. Abrahams, Alan Dunder, Folk lore and 
Folk life.Richard M. Dorsen) (ED P. 130) 

ఓ (ఆంధ జానవద విజ్ఞానం పు,.£15 



/. నాణాల 7 అ అం జ లో ఆ దము హం అ యాల అట అన జ” Me 
విన ల ane కక్టక అనసువవాలు నసాముతలు, బొ గుమ. అరు 

ఇ జానా తాలార్దా ద దాలు = చ్ , “లంగా వెకాలు టా కాయి అలా క్షరాలఐ అనల్బార్థ ర యి. 
ఇ ఛం 

వ నవం. - = ర సె జ క శ్ర wr ల్ గై జడల ఆలెచిసి యిదే ముుకవెత, కొ%ంతలిి యిటే అకట స్టకుంటాయి. ఇవి వు 
చి తో ప! 

సతులు, ఆచారాలు, వ్యక్తులు, వృత్తులు, సంసారం, వె వై ద్యం, విద్య, 
అలతి 

శలు, మతం, ఆటలు, నమ్మకాలు, కులం, ఆహారం, వ్యవహారం, వాతా 

క్షి పంగా పలుకబడ్డ ఊరక్కలు, 

బాతయాలు, నానుడులు, జనశ్ళతులు నిలో కోకొల్లలు, సందేశాలు చాలా 

కటిగా అందిసాయి హృదయానికి హత్తుకొనేలాగ, ప్రసన్నత దీనికి 
we. “yy చి 

[పాణం, ఎదుటివారి అభిపాంయాన్నె స పుస్ధం ంచడానికిగాని, ఖండించ 

సాయి. ధ్వని ప్రూధానం- 
ఆవి 

ని 

పమాలంకారంతో నో, రూపకాలంకారం ౧౯, అశాంతర వ్యాసాలంకారం 

క 

వరణం. పంపొాలన, వినోడా లపై 

1. 
సం 

టి 

లి నికిగాని సామెతలు ఆటంబాంబుల్లా పనిజి 

౮౪ 

న్ స్వభావొక్తు కులతోనో చెప బడి సుం గా రమా 
చిం 0 

శూ 

ట్ల తనే సామ్యం అంటారు. మనకా yp ep bl 

oy మ్యుం చెపి బృనట్టు అంటుంటారు. సా వెత 

“Proverbs are short and witty traditiona! expres- 

sion t that arise as part of every day discourse as well as 

in the more highly structured situations of Education 

and Judicial proceedings - Roger (09. Abrahams Folk 

Lore and Folk Life Richard M. Domen {ED) వ. 119.) 

“A proverb is a remnant from old philosophy 

preserves amidst countless destructions by reason of its 

brevity and fitness for use. 

— ARITOSTLE 

“Short sentences drawn from Long Experiences” 

-- Cervantas 

* డా, ఆర్.వి,యస్, సుందరంగారి “ఆంధు9ల జానపద విజ్ఞానం” 

పుట_1€6 నుండి గ౦హించబడిన వి, 
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వేదాలు మహర్షులయొక్క జ్ఞానసముదాయార్రై తే సామెతల్న సామాన్య 

అనుభవ సానాలుగా పేర్కొనవచ్చు. 

_-కాలెపు వీరభదుడు 

* నిత్యజీవితంలో సామెతల అమెతలు వడ్డించనివాడూ తినని 

వాడూ ఉండడు. వక్త్రవ్యవిషయా వబోధకు సులభసాధనం సామెత_విష 

యాన్ని నిశితంగా సూటిగా స్పష్టంగా సామ్యరూపంలో వ్యక్తం చెయ్య 

డానికి [ప్రతిఒక్కరికి ఉఊపకరించేదే సామెత. ఈ సాధనసంప త్తి ఎవరిలో 

ఎక్కువవుంటే వాడు మాటకారి, సామెత (ప్రసంగానికి పా9ణం. అంతేకాదు; 

వీ రచనకైనా జనజీవాల్ని వ౦సాదించేవాటిలో సామెతలు (పథానే 

మైనవి.” 
కళ 

ల అటి లో 4 అల 

--_ ఆచార్య మద్దూరి సుజాషాడి 

** “సామాజిక మైన తరతరాల అనుభవాన్ని ఇపుడు కుని సాన్యుత, 

స భావోత్చాదకత, ధ్వని [పాధాన్యత, |వజా పొచుర్యం, శా9వ్యత 

కలిగి సంభాషణాయోగ్య మైన సంది పవాక్యం తెలు లుగు సామెత,” 

ఈ సామెతలు ఒకో పొ పాంతంలో ఒకోలాగ ఉన్నాయి, గోదావరి 

మలో జానపదుల సామెతలు ఈ కీగిండిరీతి పదునుగా ఉంటాయి, 

అన్నీ ఉనా పయి “ఐదోతనమే లో 

అడ్జాళ్లో బిడ్డలు గాని, గెడ్తాటాచ్చేక. బిడలా .? గడ డి డె 
అంగల్లో అన్ని ఉన్నా, అల్లు డినోబ్లో శని అన్నట్లు 

అంతా త్రీవై ష్షవులేఅయికే "బుట్టెడు. రొయ్యిలూ. విమయినట్టు 2 

అందితేజుట్టు, అందకపో తే కాళ్ళు 

* (డ్నా॥ పి, నరసిం హారెడ్డిగారి “తెలుగు. సామెతలు, జనజీవనం 

Sue ేని ఆ ప్రవచనం. పు. 1. నుండి గ9హింపబడినది) 

డా॥ పి, నరసింహారెడ్డి (తెలుగు సామెతలు జన జీవనం నుండి) 

స్య 



a ఎగ్ న మెల లా న తలు ట్ర ఫొ లో nme నాతి క వ a, ce Rm Dr my 

మాత ౮ = ల. న we న క he 

అసె 

స గాన మ్య జు, వానగా య oy అ న Pn జ pa వు 
EE IY iw త నా ౨ ర్ ee 

అడిగేవాడికి న. లోకువ 

అంత్య నిషూరంకనా 1 ఆదినిష్టూ రం లా 

అచ్చ మ్య పెళ్లిలో బుచ్చ మృ్మకోభనాల 

అలివోజ్జి బలివోడు కొడితే బలివోజ్జి 2 మ్మదేవుడు కొట్టాడట 

అసలే కోతి అందులోకల్లుతాగింది, ఆపైన తేలుకుట్టింది 

అయ్య చ్చే దాకా అమావాస్య ఆగుతుందా? 

అరచేకై బెల్లం చిరుఇదు 

gs * CR aN a ణ్ అన్నీ తెలిసినోడికి అమావాస్య మరణం, ఉమీఎరగనొడి 

అయ్యకి రెండో పెళ్ల నిసంబరమేగాని తనికి సవతితల్లివ 
అరవేకిలో తకేగెబోసి మోచేతిదాకా నాకించినట్టు 

అడివిపంది చేను మేసిపోతే ఊరపందిచెవులు కో సినట్లు 

అతనికం౫ఘనుడు ఆచంటనుల లన్న. 

అతిరహస్యం బట్టబయలు 

అతి వినయం ధూ_ర్తలక్షణం 

ఎ తటి 
— 

ఆనాటి 

ఏకాదశి 

సుకుంటున్నా 

సుంచనేది తెలీదు 



పీరవుతారు 

న్న ముసలమ్మను పొడిచాడట 

ఆవులిస్త పేగులు లెక్క పెబ్టేరకం 

అడది తినగ చెడుతుండి మగవాడు జరక్కచెడ తాడు 

ఆకలి దది ఎరగదు, నిద సుఖమెరగదు 
ఆజఊరికి ఈఊరెంతో ఈఊరికి ఆఊరూఅంతే 

ఆదిలోనే హంసపొ 

ఆ అంటే అపరాధం, ఊ అంటే ఉవరాధం (ఉఊపద9వం 

ఆకులునాకేవాడింటికి మూతులునాకేవాడొచ్చాడట 

ఆడబోయినతీర్థం ఎదురై నట్టు 

ఆతాను లోదే ఈముక్క కూడా 

ఆడలేక మద్దెల ఓడన్న ట్లు 

ఇంటిగుట్టు లంకకుచేటు 

ఇంటిశిఏ| బాసి పొరుక్కి శివాలక్ష్మి 

ఇంటిదొంగని ఈశ్య రుడుకూడా పట్టలెడు 

ఇల్లలగ్గానే పండగవుతుందా ? 

ఇల్లు ఇరకాటం, ఆలి మర్కటం 

ఇంతలావున్నావు తేలు మంతంరాదా అని 

ఇంటివాడు గొడ్డుగేదంటే పొర్రుగువాడు పొడిగేదంటాడా ? 
టిసి cE IIE తొ అని అలి ఇంటిలరుక దాబా ఇల్లంతాగబ్బ లాల కంపు 
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కష స అమలా సాద, 

ఇల్లు కృష్ణదాసు పెళ్ళెచెసె డు 

ఇంటికోస్తప్ప మయితే ఈశ్య్ళరునికో మాల 

ఇంటిమీదరాయివేసి వీపాగ్గినట్టు 

ఇంబ్ల్ బోఈగలవూాత బైట పల్లకీలమోత 

ఇంటిలోవాడు “ఇలో? అంటే, పొరుగువాడు “పాలో?” మంటాడు 

ఇంతబతుకూబతికి ఇంటెనకాల పడిచచ్చి నట్టు 

ఇద్దరి పెళ్ళా లమొగుడు ఇరుకున బడి చచ్చాడట 

ఇన్ని కంతిలుకొసేనుగాని నాకంతంతనొ ప్ప ఎరగనన్నాడట 

ఇనపగుగ్గిళ్లు గాని అనపగుగ్గిళ్లుకాపు 

ఇల్లుకాలుతుంటే నుయ్యితంవ్వడంపా9రంభించినట్టు 

ఇల్లుదాటినఆడది లోకానికిలోకువ 

ఇసకత క్కడ, పేడత కడ 

ఇంతో టిపఖానికీ వీశేబులంపసుపా అని 

ఈమాతింసంబడాని కేనా ఇంతఆర్భాటం 

ఈనగాచి నక్కలపవొలు చేసినట్టు 

ఉట్టి కగరలెనమ్మ స్వర్షానికెగిరిందట 

ఉన్న మాటంటే ఉలుకెక్కువ 

ఊభయభష్టత్వం ఊపరి సన్యాసత్వం 

ఊయ్యాలలో పి పిల్ల గెట్టుకుని ఊరంతా పెత్తికి 

ఉండెేదిగట్టి, పోయిందిపొల్లు 

ఉన్నది మనిషికిపుష్టి, తిన్నది వశువుకుపుష 

ఊరుమ్మడిగొ|రె పుచ్చి చచ్చిందని 

ఉల్లి మల్షవుతుందా ? 

ఉదని 
యో ౭ 

లో 

ఊరుకున్న ంతఉ త్తమం బోడిగుండంతసుఖమూ లేదు 

ఊరందరిదీజక దారి, ఉలిపి కట్టెదొక దారి 

ఊళ్ళో పెళ్యైతీ కుక్కలకి అడ్లావిడి 

ఊహ ఊళశ్ళేలుతుంటే కర్మ గాడిదలుకాస్రోందని 

ఊరందరికీనేనులోకువ నాకు నంబినాంచారయ్యలో కువన్న ట్టు 
ఎంతచెట్టుకంత గాలి 

ఎక్కడై నాబావగాని వంగతోటదగ్గర బావకాదన్నా డట 
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= హం సె ఆరునూసాలు బంతికినాచాలు 

| ల వవదడుతుంది 

కొండనాలుక్కి మం దేహో ఇ ఉన్న నాలుక ఊడిపోయిందట, 

కరవమంటే కప్పక కోపం, విడవమంటే సాహముకికోపం, 
కొడుకుబాగుండాలి, కోడలుముండా ను య్య్యాలి, 

కూకుంటేగడవంది కూలి కెడితేగడుస్తుండా అని, 

కుమ్మరావలో ఇ త్రడిషుంతలు దొరుకుతాయా ? 

కథ అడ్డం తిరిగింది, 

కొత్తగా GE అర్థర్యాతి గొడుగువట్టమన్నా డట, 

కలిపి పికొ ట్టరా కా వేటి కరంగా అని, 

కుమ్మరికేకుండకరువు, కమ్మరికితెడ్డు కరువు, 
కరువులో అధికమాసం, 

కాడు రమ్మంటుంది _ ఊరు పొమ్మంటుంది, 

కరుప క్స్ అన్నట్టు 

కంచే చేనుమేసింది. 

కక్కినకూడుకాసపడినట్టు 

కడుపునిండిననోటికి గా౭ెలుచేదు 

కుడితిలో పడ్డ ఎలకలాగ, 

కూర్చు నితింటే కొండెనా తరిగిపోతుంది, 

కొండని తలకెందెట్టుకుని గులకరాళ్ళకోసం వెతికినట్టు, 

కౌండని తవ్వి ఎలకనువట్టినట్టు 

కొత్తనీటికి చేవలెదురెక్కినట్టు 
కయ్యానికై నా వియ్యానికై నా సమ ఊదీ ఉఊండాౌలి, 

గొంగట్లో కూర్చుని వెంటు9కలు లెక్క పెట్టినట్టు 

గారం "గాశెలశేడిస్తే వీపు దెబ్బల కేడ్ని ందట. 
గాలీవానావస్తే కథే లేదు | 
గుడినిమింగే వాడొకడై తే గుడినీ గుళ్ళోలింగాన్నీ మింగేవాడొకడు, 
గుడ్డిలో మెల్ల లాగ, 

గుడ్డెద్ద చేలోపడ్డట్టు, 

గుడ్డాచ్చి పిల్ల? నక్క రించిందట, 
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గుమ్మ డికాయలదొంగ అంటే భుజాలుతడుముకున్నట్టు 

గురింగుడ్డిదై నా దాజాతప్పదు 

గాడా9లి కేంతెలుసు బిడ్డలసంగతి 

గొ౭9ిలుతినేవాడు ప్రోక్రె బరి9లుతినేవాడొ స్తాడు 

గోడకు చెవులుంటాయి 

గోడడెబ్బ చెంపదెబ్బ 

గోడమీద పిల్లి వాటం 

గంతకు తగిన బొంత 

గరికిమేసిన గాడిదే పోతుంది 

గొ కసాయివా్లై నమ్ముతుంది 

గోటికోపోయేదాన్ని గొడ్డళ్ళదాకా తెచ్చినట్టు 
గోరుచుట్టుమీద రోకలిపోటు 

గునుపూడిజంగాలు అమ్మ కిల్లు కట్టినట్టు 

గుడ్డికన్ను మూసినాజఒకటే తెరిచినాజకటే 

గోచీకిచిన్నా గోణానికి పెద్దా 

గండంగడిచి పిండంబయటపడింది 

గాడిదకిగడ్డేసి, ఆవునిపాలిమ్మంటే ఎలా ? 
గాదిలోగింజలుగాదిలోనే ఉండాల్సి బిడ్డలు బీరకాయల్లాగుండాలి 

గాలికిపోయిన పేలపిండి కృష్ణార్పణం అన్నట్లు 
గురివిందహాస గుద్దకింద నలు పెరగదట 

గొంతుకలో పచ్చెలక్కాయ వడ్డటు 
గోడవతలగోలేటంటే కోమట్ల రహాస్యాలన్నా డట 
గోడకికొట్టినసున్న ౦, సొనికి పెట్టినపొమ్ము తిరిగిరావు 

గోవును గో లెందగ్గరికితీ సు కెళ్ళగలం గాని కుడితి తినిపించగలమా ? 

చల్లకొచ్చి ముంతదాయడ మెందుకు ? 

చూసిరమ్మంటే కాల్చి వచ్చాడట 

చందు9నికో నూలుపోగులాగ 

చచ్చి నోడి కళ్ళు చేరడేసి. 

చదవేస్తే ఉన్న మతి పోయిందట 

చదువుకోకముందు కాకరకాయంటే చదువుకున్నా క కీకరకాయన్నా డట. 
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చెప్పేవి శ్రీరంగనీతులు, దూరేవి దొమ్మరిగుడి సెలు 
చద్దన్న ంతిన్న మ్మ మొగుడాకలి ఎరగని 

చావుకు పెడి క్రేగాని లంకణా లకురాదు 

చావుతప్పి కన్ను లొట్టోయినట్టు 
చింతచచ్చినా పులుపుచావదు 
చిత్తం శివునిమీద భక్తి చెవ్పులమీద 
చిన్న పొక ను చైనా నా పెద్దకర్యతో కొట్టాలి 

చీరసింగారించుకొనేటవ్ప టికి ఊరు మాటుమజిగిందట 

చెట్టుజెడేకాలానికి కుక్కమూతిపిందెలు పుట్టినట్టు 

చెవిటివాడి దగ్గర శంఖమూదినట్టు 

చేతిచమురు భాగోతం 

చేతులుకాలేక ఆకులుపట్టుకున్న ట్టు . 

చుట్టంగావచ్చి డెయ్యమైపట్టుకుందట 

చచ్చి నోడ్డి పెళ్ళికి వచ్చిందేకట్నం 

చెట్టుపేరుచెప్పి కాయలమ్ముకున్న ట్టు 

చె సేచేసేకాపురం చెడదొబ్బకపోతే నేను నీరంకు మొగుళ్టేకాదన్నా డట 

చాద స్తపుమొగుడు చెబితేవినడు, కొడితీఏడుసాడు . 

చిక్కినతగువా చిక్కనితగువా అని 

చూపుడుగురమేగాని చురుకుదనంలేదు 

చెడిస్నే హితుడింటి'కె. నాపోవచ్చు గాని, 'చెల్లిలింటికి వెళ్ళకూడదు. 

జఇబికేపాపంగాని తిరగేసికొడికే చస్తుందన్నాడట 

చెరపడానికి చేటపెయ్యిచాలు 

చెరువుమీదకోవగించి ముడ్డికడు కో[వడం మోనేసిన 
చెరువులో గేదెనెట్టి శొమ్ములుబేరమాడినట్లు 
జోగీజోగీరాసుక్తుంటే . 'బూడిదరాలిందన్న ట్లు 

జరుగుబాటుంటే జ్వరమంత సుఖంలేదు 

జిమ్మకోరుచ్చి పురెకోబుద్ధి 
డూడూ బసవన్నా అంటే తలూపినట్టు 
తనకిలేదనివడి స్తే ఓకన్ను పోయిందట, ఎదుటివారికులడనిపీడిస్తే 
రెండోకన్ను పోయిందట, 
తడికలుతినేవాడికి _అవృడాలులెక్కా అని. 
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వనోమునోచి ఎక స్కవభలంరము మ్మంటే వస్తుందా ? 

తలపా?ణం తోక్కాచ్చింది 

తలా తోకా లేని కధలాగ 

తల్లి పుట్టిల్లు మేనమామదగ్గరా ? 
తాచెడ్డ కోతి వన మెల్లాచెరిచినట్టు 

తానుపట్టిన కుందేటికి మూడేకాళ్ళ న్నట్టు 

తానుదూరడానికి కంతలేదుగాని మెడకోడోలు అన్నట్టు 
తాపులగొడ్డుకి రోలడ్డం 

తానువలచిందిరంభ తానుమునిగిందిగంగ 

తింటేగానిరుచీ దిగికేగానిలోతూ తెలీవు 
తిండికితిమ్మరాజు పనికిపోతురాజు 

తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్క పెట్రే రకం 

తిళ్రనోరూ, తిరిగేకాళ్ళూ ఊరుకోవు 

తీగలాగితే డొంకంతా కదిలిందని 

తుంటిమీదకొడితే ముందువళ్ళు రాలినట్టు 

తులసివనంలో గంజాయి మొక్క మొలిచినట్టు 

తెగించినవాడికి తెడ్డేలింగమన్న ట్టు 

తొడసంబంధం త కొంభ యేళ్ల దాకా హోదు 

తుమ్మి కేఊడే ముక్కు ఎన్నాళ్లుంటుంది 7 

తల్లి కడుపుచూస్తుంది పెళ్ళాం జేబుచూస్తుంది 

తల్లికికూడెట్టనో డు పినతల్లికికో కెడతాడా? 

తాతా పెళ్ళి కిసకుంటావొతంటే. ఇచ్చే వారెవరూ అంటాడట 

తాతల్నా డుచేతులుతాగారి ఈ "చూ మూతులు వాసన చూడనున్న ట్లు 

తాటిచెట్టుకింద- పాలు తాగినా, "కల్లే అంటారు, 

తొక్కితేరాయి, మొక్కితే దేవుడు 

తద్దినం పెట్టినోడి తమ్ముళ్ళాగ 

తినబోతూ రుచి అడగడ మెందుకు ? 

తన్నితే బూ రెలబుట్టలో పడ్డట్టు 

తీర్థానికి తీర్ధం, పసాదానీకి * వసాదం 

కాబాకుచస్పే శ్లకు కుందేళ్లు బెదరవు 
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తడనం కొనితెచ్చుకున్న ట్లు 
టు లు 

తన్ను తప్పించి ఆకాశమంతపిడుగుపడినా ఫరవాలేదన్నాడట 

తక్షగండమూకాద్యు పిల్లగండమూకాదు మధ్యన మం (తసానిగండమన్నట్ట 

తాడూరేదూ బొంగరంలరేదు 

తీతువుపిట్టకాళ్లు పై కెట్టి ఆకాశంపడకుండా ఆపుచెస్తున్నా నంధట 

తేలొచ్చి ందంటే వీధిలో మగవాళ్ళను పిలవ్వే అన్నాడట 

తొండసుందిరి ఊసరవిల్లియినట్టు 

దున్న పోతుమీద వానకురిసినట్టు 
దంపినమ్మకి బొక్కిందేకూడు 
దినదినగండం నూ రిళ్ళాయుష్షు 

దిపముండగానే ఇల్లుచక్క బెట్టు కోవాలి 
దున్న పోతుఈనిందంటే దూడను కట్టమన్నాడట 
దూరపుకొండలు నునుపు 

దేవుడువరమిచ్చి నా పూజారివరమివ్వడు 
దొంగని తేలుకుట్టినట్టు 
దొంగలుబడ్డ ఆరుమాసాలకి కుక్కలుమొరిగినట్టు 
దొడ్డెడు దూడలూ దొంగలెత్తుకుపో శ్రే గొడ్డుగేదె శీవాలచ్చి మయిందట 
దరిదురిడి పెళ్లికి వడగళ్ళవాన 
దూదేకులవాడికి దూడతెగులు, లంజికి పిల్లి తెగులు 
దొరికితే దొంగ, దొరక్కపోతే దొర 
ద శకొద్దిదొరికాడు బిసకత్తుల మొగుడని 
దున్నే ఎద్వనే పొడుసారు | 
దుబ్బుబారెడు, వెన్ను మూరెడు, దూస్తేదోసెడు, ఊ కే ఊళక్కి 
దున్న పోతూ దున్న పోతూ పోట్లాడుకుని లేగదూడ కాళ్ళిరగ్గొట్టీన ట్లు 
దొంగవచ్చే డండీ లేవండంటే ముక్కుకరుస్తాడే జా |గతృఅన్నా డట 
దొంగతల్లికి ఏడవ భయం . [ 
దొంగలూదొంగలూ కలిసి ఊళ్లునంచుకున్న టు ae) ట్ 

నూరబద్భాలాడై నా ఒక పెళ్లి చెయ్యమన్నారు 
నేతివీరకాయలో నెయ్యిలాగ 
నేలవిడిచి సాముచేసినటు 

ళు 



క నయా జి myn Wo wl బా ఇ 
4 అ te గి ఊరు మంబచ్రవుతుంది 

మ 

కాచి చ్ సాహ అజా అచ ది 
Mw అలఅవం౧ంు౨ఎం 

మ 

నటసురకోపా ఓ నారాయణా, కులంతో పొటు గోవిందా, 

నల్లేదమీద బండిలాగ 

నవ్వి  ననావచేనే పండుకుంది 

న చ్వే అడదాన్నే విద్చె మగవాజ్జీ నమ్మకూడదంటారు 
వ్ర నాలుగువిధాల చేటు 

నాకోడీ కుంపటీ లేకుంటే తెల్ల వారదన్న ట్లు 
నానా టికితీ సికట్టు నాగం బొట్టూ అన్నట్టు 
నిందుకుండ కొణకదు 

నిజమాడితే నిష్టూరం 

నిత్యంచచ్చే వాడికి ఏడ్చే వాడెవడని 

ఖీ 

ఇన ఇ 
చ్చి శ 

నిదృపో యే వాజ్జీలపగలంగాని దొంగనిదుపోయేవాళ్ఞి ఎవరులేపగలరు ? 
నివురుగప్పిన నిప్పు లాగ 

నేలనుపోయేది “_్రకిరాసుకున్న ట్టు 
నిండామునిగినోడికి చలేమీటి ? 

నాసటరాసనరాత తుడిచినాపోవ 

నక్కవుట్టినాలుగువారా లుకాలేదు ఇంతగాలివాన నేనెప్పుడూచూళ్ళేదందట 
నలుగుంతో చావు పెళ్ళితోసమానం 
నీళ్లో గేదెగెట్టి బేరమాడినట్టు 

నీతలమీద 'కిలుందంటే నీచేతో నేక సెయ్యమన్నా డట 
నేపుట్టక్రపోతే నీకు పెళ్ళామేలేకపోనంటే నువ్వు పుట్టకసోతే నీఅమ్మని 

పెళ్ళా ఎడుదునన్నా డట. 
నోరున్న వాడిదే రాజ్యం 

పనలెత్తుకుపోయినోళి వదిలేసి సర రిరుకునేవాణ్ఞి జ పట్టుకున్నా రట 
పాక్రపీక్రి వందిరేసినట్టు 

పనోడుపందిరేస్తే పిచ్చికలు పడగొఫ్టే సే 
పెడితే పెళ్ళి పెట్టకకుంటేశ్యాద్ధం 
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హదగూదవాడికి నీతిభయం, ఊశ్ళోవాడికి కాటిభయం 

6 

పనిలేనిమంగలి పిల్లతలగొరిగాడట 
వరుగెర్తి పాలుతాగేకంటే నిలబడి నీశళ్ళుతాగడం మేలు 
పొడిందేపాడరా పొసివళ్ళదాసరీ అని 

సౌలుతాగి  లామ్మనిగుర్డ్ నట్టి 

చె కుడిరెండి తలకి ర రోకలెచుట్టమన్నా డట 

హోరూ పిట్టపోర్లూ పిళ్లిపీర్టందన్నట్లు 
పక బియ్యానికి ఒకటేమ మంత్రం ° 
కాకికేంతెలును ఉఊండీలుడెబ్బ 2 
శుమూసుకొనిపొలు తాగుతూ తనని ఎవరూచూడ్డంలేదనుకున్న ట్వ 

ఎలక్సి క్కైపా9ణ సంకటం 

ఎలకసాక్ష్యం 

బట్టఎరువిచ్చి పీటట్టుకు తిరిగినట్టు 
కతోవచి- నబుద్ధి పుడలకలతో గాని పోదు 
నికి పెడితే నిమొగుడితో సమానంగా పెట్టమన్నాడట 

సంధి కొట్టిన ట్టు 

చూసి నక్క “వాతలెట్టుకున్న ల్లు 

అమ్మిన చోట కట్టెలమ్మి నట్టు 
మ్మకు పుట్టిందేసాక్షి 

తలకాయలేకపోత్తే ఎద్దుతలకాయ తెచ్చి పెట్టుకొ మన్నారు, 
పులి పేరంటం పెట్టదు" 

డికోవం పెడవీకిచేటు 
డికి పుట్టెడు బుద్దులు 
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పొనకంలో పుడకలాగ 
పుండొఠచాటుంటే రచ్చా క చోటేసినట్టు 
కండ 

న ఆ స జ 
Cw పుల్ల ₹ అటా ఆ ఎగుడు 

మం గ నొ క ట్ 
యు రొ దుండి 

షరా 

Da స 

పట్టుకున్న వాడు మట్టగిడసంటే పైనున్న వాడు బ్ బొమ్మి ్యడాయన్నా డట 
పారేసుకున్న చోటే 'ఇెతుక్కోవాలి 

పిల్లి మెడలో గంటక ల్లేదె వెవరా అని 

పంజలహిమ్ముతో పెద్దతిరవతెళ్ళినట్టు 

పంచపొండవులంటేి మంచంకోళ్ళలాముగ్గురని రెండేళ్ళుచూపించాడట 

పడగచుట్టం, పాము పగానా ? 

పదిమందిలో పడ్డ పాము చావదు 

పొండవులవా రినంపొదన దుర్యోధనులవారి పిండాకూళ్ళ ఎకుసరి 

పాముకి పాలుపోసి పెంచినటు 

పిచ్చి కుదిరి కేగాని పెళ్ళవదు పెళ్ళయితేగాని సపిచ్చికుదరదు 

పిడుక్కి వారళూలా ? 

పిల్లిగుడ్డిదై తే ఎలకముడ్డిచూపించిందట 

పులికడుపున పిల్లిపుడుతుందా ? 

పులిమీద పుట్టలాగ 

పెట్టకపోయినా పెట్టిఇల్లుచూపమన్నారు 
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పెట్టనమ్మ పెట్టా పెట్టదు పెల్టే ముండ కే మొచ్చి ందిరోగం అన్నాడట 

పెద్దిందిరంకు, పెద్దచెరువుకంపు బయటకురావు 

పేరుగొవ్చ ఊరుద్బ్ట 

హమ్మనక్కళ్లదు జాగజెడిశ్రేశాలు 
హోయినమగ సపోతేపోయేశు పొన్న కాయలాగుండుకుదిరిందందట 

హోలీపోలి నీ భోగమెన్నా శృేఅంటే మాలపల్లినుంచి మాయతొచ్చే 

వరకూ అందట. 

పరాయి శకాడితో లేచిపోతూ అతా నీకొడుక్కి చద్దన్నం అలవాటందట 

పైనపటారం లోనలొటారం 

బూడిదలోపోసిన పస్నిరులాగ 

బమురదగుంటవబే పండిలాగ 

బో డెద్దుకు పోట్లుమప్పి నట్టు 

బతకగి బిడ్డ బారెడు 

బంగారపువళ్ళాని'కై నా గోడదాపుండాలి 

బిడ్డతేగలాగున్నా డంటే తేగతెమ్మనేడ్చే డట 

బయటపులి, ఇంట్లో పెల్లి 

బృహ్మచారిముదిరినా బెండకాయముదిరినా పనికిరారు 

బాలనాయకం బహునాయకం 

బాహ్మణపాలేరుతనంచేసావా, పల్లకిఎక్కుతావా అంటే, పల్లకీ ఎక్కితే 
ఒళ్ళు కదులుతుంది బ్రాహ్మణపాలేరుతనమే చేసానన్నాడట 

బెల్లంఉన్న చోటే ఈగలుముసురుతాయి 
భో గందానివలప్పు బొగ్గుతెలుపూ లేదు 

భక్రలేనిపూజ పత్రిచేటు 

మనబంగారం మంచిదై కే కంసాలిననవలసిన వనేవిటి ? 
ముందు నుయ్యి వెనక గొయ్యి 

ముందొచ్చిన చెవులకంటే వెనకొచ్చి న కొమ్ములు వాడి 
మూలిగే నక్కమీద తాటికాయవడ్డట్టు 
మెత్రనివాజ్ధిచూ స్తే మొ త్తబుద్ధిస్తుందట 
మొండోడు రాజుకంటేబలవంతుడు 
చెయగుడు కొట్టిన ందుకుకాదు తోటికోడలు దెప్పి నందుకేడ్చి ందట 
మోకాలికీ బట్టత లకీ ముడేసినట్లు | 



మంకాగిలకు చింతకాయలు రాలతాయా ? 

డగును చ స్తేనేగాని ముండకు బు బుద్ధ్రాదు 

మసిబూసి మాశేడ ఏ కాయ చేసినట్టు 

మాంసంకింటామని ముడుసులు మెళ్ళో కట్టుకు తిరుగుతారా ? - 
మాటకు మాట తెగులు, నీటికి నాచు కేగులో 

మాటలు కోటలు దాటుతాయి కాళ్లు గడప దాటవు 

మాటలు నేర్చిన కుక్కు ఉస్కో అంటే ఊసో్మ అందట 0 

మిన్ను విరిగి మీద పడ్డట్టు 
మాయింటికొ స్తే ఏంతెసావీ, మీయిం టికొ సే ఏంపెడతాప్ అన్నట్టు 

మకవన్నె పులి లో 

మంతృసానివనికొప్పు కున్నప్పుడు బిడ్డొచ్చివా పట్టాలి, గాడ్డేచ్చినా. 
వట్టాలి. 

మంది ఎక్కువై తే మజ్జిగపల్చ నౌతుంది 

మేక పెంటికి దొడ్డోడ న్నా ఒకటే దబాగ్గోడాన్నా ఒకటే : 

మొదటిదానికి వెమంగుడులేడుగాని కడదానికి కళ్యాణమట- :" -- 

ఒబంబాలుతిన్న వాజ్జీవడిలేసి మోరలుతిన్న వాడ్డ షట్టుకున్నా రట తత 

మందిచేరితే మఠానికిచేటు. 
మొకై్య్మైవంగంది మా? పై వంగుతుందా ఇ 

మో సేవా డికితెలుస్తుంది కవిడిబరువు 

మింగడానికిమెతుకులేదుగాని మీసాలికిసం పెంగనూచెట 
వూారాజా అని మనవిచేసుకుంటే మరో రెండు తగల్ని య్యమన్నాడట, 

మనిషి మంచిదేగాని గుణం గుడిజేటిది 

మీఇంట్లోభో ంజేసి మాఇంట్లో చె చెయ్యికడు క్కోమన్నా డట 
ముళ్ళకంచెలమీదఆరేసి నబట్ట మెల్లిగాకీ సుకో వాలి 

ముందునడవమని వెనకాల 'కొంకులుకొట్టి రకం 

సఘుల్లోచ్చి అరిటాకుమీదపడ్డా అరిటాకొచ్చి ముల్లుమీదవడ్డా అరిబాకుకే. 
నష్టం ( ' 

ముసలాడికి 'దసరా పండుగని 

మూడు మనువులెల్లినా పాయూ్యూదడం కవ్ప లేదన్న థు 
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మొగమాటానికిపోత్రే కడుపొచ్చిందట 
మొగుడుచచ్చి మొత్తుకుంటుంటే మిండగా డొచ్చి మీదపడ్డాడట 

యాదవకులంలో ముసలంపుట్టినట్టు 

రామా అంటే బూతయిపోయింది 

రాజులసొామ్ము రాళ్ళపాలు 

రాజునిచూసినకళ్ళళో మొగుజ్జిచూ స్తే మె త్తబుద్ధెస్తుందట 

రామాయణంఅంతావిని రాముడికి సీతేమౌతుందన్నాడట 

రామాయణంలో పీడకలవేట 

రోగిపాలే కోరాడు, వై ద్యుడూ పాలే పత్యం చెప్పేడన్న ట్లు 

రొట్టెవిరిగి నేతిలో పడ్డట్టు 

రోలెళ్ళి మద్దెలతో మొర పెట్టుకున్న ట్టు 
రౌతుకొద్దీ గుర్తిం 

రౌతుమె ఢచైకే గుర్యం మూడు కాళ్ళ తో నడుస్తుంది 

రంకు సాగితే పెళ్ళిందుకురా పెదబాబూ అని 

రంకునేన్పంది బొంకనేరదా అని 

రామేశ్వరంపోయినా శనేశ్వ రంతప్పలేదన్నట్టు 

రాజుతలి స్తే దెజ్బలకికొదవా శి 

రామేశ్వరంవెళ్ళినా రంకుమొగుడు పోరు తప్ప లేదన్న ట్లు 

రాక్షసబొగ్గుల్లో రామచిలక 

రజకచకృవ ర్రీ అంటి అంత పెద్ద పే రు మాకెందుకుదొరా ఆపేరు మీరే 

ఉంచుకోండన్నా డట 

రాజుగారికి - పెద్దకొడుగ్గానెనాపుట్టాలి భోగందానికి తమ్ముడిగానై నా 
పుట్టాలి. 

రాముడిలాంటిరాజుంటే హనుమంళుడులాంటి 'బంటూజఊంటాడు 

రెండుచేతులూ కలి స్తెనేగా చప్పట్లు: 

రొయ్యుకులేదా తెగబారెడుమీసల ళ్గి 

లంకమేత గోదారిఈత.. 

లంజను లంజా అంటే నూరుసార్లు లంజంటుంది. ఇల్లాలిని అంజ్యాఅంటే 

ఇల్లు దూరుతుంది. 

త్ో 
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వానరాకడ పాణంపోకడ తెలీదు. 

వంకలేనమ్మ డొంకట్టుకేడ్చి ందట 
వద్దీగొడ్డుకు. అరుపులెక్కువ 

విగృహపుష్టి చై వేద్యనష్టి 

వడ్లగింజలో బియ్యపుగింజ 

విత్తుముందా? చెట్టుముందా ? 

వినాయకుడిమీద భకా 4 ఊండౌా9శ్ళమీద భక్తా శ 

విస్సన్న చెప్పిందే వేదం 

వెదకబోయినతీగ కాలికితగిలినట్టు 

వెరివాడిచేతిలో రాయిలాగ 

వ్ర)తంచెడ్డా ఫలందక్కాలి 

వండుకున్న వాడికంటె దండుకున్నవాడిపనే మెరుగు 

వడ్డించేవాడు మనవా డై తే కడబంతిలో కూర్చున్నా ఫరవాలేదు. 

వెరవముండయునా వేవిళ్ళు తప్పవు 

వసుడేవుడు గాడిదకాళ్ళు పట్టుకున్నట్టు 

వితొకటివేస్తే వెంక్కొకట్రి మొలుస్తుందా శి 

వధవముండకి దజ్ఞం పెడితే నాలాగ నూశేళ్ళు బృతకమందట 

వభంపలకరా మంకశకెచ్యా అంటే పెళ్ళికూతురు వెధవముండ అన్నాడట 
శంఖంలో పో షే స్తగాని తీర్ధంగానట్టు 
శనగలుతిని "చెయ్యికడుక్కున్నట్టు 

శివుణాజ్ఞలేనిదే చీమైనాకుట్టదు 

శతకోట్దరిదా9లకు 'అనంతకోటిఊపాయాలు 
శతకోటిలింగాల్ల ౧5 ఈ .బోడిలింగ మొకటి 

సరదాకి సమరాడిశే చాకల్షి కో శెత్తు కెళ్ళిందటు. 
స్వర్గానికెళ్ళినా. సవతిపోరు తప్పనట్టు 

స్వాతివానకు. ముత్యుపుచివృల్లాగ 
సమయానికిలేనిబాకా చంనాకనా. అనీ చ. 
సూదికోసం సోదికెళితే పొతరంకులు. బయటతవడ్డాయట 
సన్యాసి పెళ్ళికి జుట్టుదగ్గరనుంచీ .. విరుజే 
సిగ్గులేని మొఖానికి 'నజ్వేసింగారమని 



192 

సూ స్యడిమీద ఊమ్మి తనమీదే పడుతుండి 

సికిపోయి చీడ పట్టుకున్న ట్లు 

ఎతారిలషొగుడు ఊ త్తరాలేస్తే చింతాకుల్లో చిక్కడిపోయెయట 

సమ రకీడు చాకఠివాన్ని కొటేసినట్లు 
నాని మ ఖు క్త 

సుబ్బ మ్మ పెళ్ళి౯ సూరమ్మమూర్తాలని 

సంచిలాభం చిల్లుకూడ్చి ందన్నట్టు 

సరసుజ్లినవమ్మకొని ఉన్న మొగుజ్సి ఊడగొట్టుకుందట, 
ణ లో అ 

సతింభో జనం మఠం నిది 

మ కాకి రెట్ట 

సరా9జు పెళి లో గురాాజుకోపోగు 

సాటివారికో సంగంగస్నా నాలుచేస్తుంటే ముసల మొగుళ్జి _ మొసలిలెత్తు 

కెళ్ళిందట 

గ 

సిరిఅబ్బదుగాని చీడఅబ్బుతుంది 

సీతారామాఖ్యానమః అంబే మాయింటాయన ఎదురుకాలేదా అన్నదట 
హోరుగ్గాలిలోదీప మెట్టి దేవుడా నీదేభారమన్నట్టు 
హెనుమంతుడిముందా కుప్పిగంతులు ? 

తట్టు 
య 

జానపదులు నిర్భయులు. తగువొచ్చిందంటే ముందువెనుకలాలోచించ 
కుండా తిబ్దేస్తారు. ఆవేశపూరితమైన మనిషికోపానికి వా|గూవం కిద్దే, 
ఆదికావ్యం తిట్టుతోనేకూడాప్యారంభమయింది” =. 

“మానిషాద వగితెష్ట్వాంత్వ మగమశ్యాశ్వతీసమాః 
యక్కే9ంచమిధునాధేకమవధిః కామ మొహితమ్” ” 

కౌంచవక్షి జంటలో ఒకవ క్షి నికొట్టిన బోయవాళ్లిచూసి వాల్మీకి. అగ్రహం = 

పట్టలేక అవియత్నక్భగా తిట్టిన తిట్టిది, “జ బ్రోయవాడా! నీవు వృద్ధిని... 
పొందవు” అని. మహర్షికి ట్టుకనుక “మృదువుగావుంది, “కాని జానపదుల - 
కిట్టుకరినంగానూ,ోోకీక్కోక్ళప్పు డు కర్ణకరో రంగానూకూడా. ఉంటాయి. 
ఆడవా రైతే మరీను_ వీధికుళాయిలదగ్గర సిగవట్లతో యీ ' తిట్లు వ్రవా 
హంలా ా గిపోతుంజాయి. ఆవేశం వేడెక్కేకొద్ద్ ఇ బూతులుకోడా తోడవు 
తుంటాయి, 



డీలతిట్లు ప్రీలైై తే - 

నీ నోల్లో పురుగులు వడ 

నీ శవం కాటికెళ్ళ 

నీముఖం మండ 

నీనోరు వడిపోను 

నువ్వూ డిపోను 

నువ్వు రాలిపోను 

నీపెళ్ళాం రేవులో కెళ్ళ (పురుషుల సై తే 

నికు 'పెద్దరోగం రాను 

నీ జిమ్మ డ్ 
నున ముండా వెంయ్య 

నిన్న మ్మోరేసుకుపోను 

నుతాశు పగ 

ముండ 

లంజ 

గుడిచేటిదాన (గుడి ౧ బేటి = దేవదాసి 

నీకు దిక్కులేనిచావు రాను. |. 

వీకాళ్ళూచేశులూ పడిపోను 

చిన్న పెన్లిల్ని యిక న 

స్ లొ పెటి 

నియమ, కడ పు కాల 

వెధవ, చచ్చి నోడ, నీపెళ్ళాం రేవులో కెళ్ళ. 

. మగవాళ్ళతిట్టు మగవాళ్ళనై తే _ 

' మెధవ, లంజకొడకా 

ఇవన్నీ శాపనార్లాల లాంటివి, 

క కి9యాత్మక తిట్లు :_ తీవ9ఆగ9హంతో ఫట్ ఫట్ మంటూ _ పేలి 

'తుంటాయి యిలాగ _ బుర్య రామకీర్తన పాడించేస్తాను జాగ త్త, 

"మకీ రన పాడించడమంటే గట్టిగా కొట్టడం అట. నిన్ను కోదండం 

లుంచకఫో శే నాపేరు ఫలానా “కాదు. (కోదండం తీయించడమందటే 

కాయ దూలానికి వృేలాడదీయటమట). 
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తన్నే నంటే మళ్ళా నీదిక్కున్న కాడ చెప్పు కోవాలి, 

సాచి పెట్టి 2ంప కాయకొడి కే మళ్లీ మంచిసళ్ళడగవు తెలుసా? 

మళ్ళీ 'మాటాడేవంటే చెంప పపగిలిపోతు 

మళ్ళీపేలితే పళ్లు రాలిపోతాయి జాగ క 

నోదముయ్యి 

సమాధానంచెప్పి వో గరూబ గుయ్యు మంటుంది 

కళ్లుపీ కేస్తాను ఏవంనుకుంటున్నా వో 
నిన్ను "ముక్కలు ముక్కలుకింద నరికి పోగులు పెట్టెసాను 

పళ్ళు రాలగొడతాను, 

నిన్ను ముక్కలకి9ందనరికి కాకులికీగరిద్ద లకీ ఎగరిసాను 

పీక పిసికి గోతిలోకప్పె లేస్తాను 
వీపువిమానం మోతె రాగిపోద్ద్ _ జాగ త, 

ఒక సిధ్గికు ఎంళౌయిదగ్మోర గిళ్ళుద టక్ "వడంలో తగువా చ బరి 
“ంచీ వేడివేడిగా వదులుతోన్న కిట్టులాచూసి ఒక సినీరచయిత గబ 

నా రాపేసుకుంటు నాడ, అలావపుతున్న ఒకాయన అదెంటయ్యా 
అలారాసేసుకుంటున ఇవంటే అవేగా మా సినిమా డై లాగులు అన్నాడట. 
ఇది నేటిసినీమాలమీదజో కేఅయినా ఇది సినిమారంగం తిట్టు సాహిత్యా 
నికిచ్చిన గౌరవాన్ని వ్య క్తంచేస్తుంది. 

మ టు 

జానవధులు తమ సత్యసంధతనుతెలిపేరూపం. జట్టు, చేతిలోచెయే్యసి 
చెప్పేఒట్టు ఒకటి, నొటితోనేచెప్పే ఊట్టొకటి. ఏదైనా, పనివేస్తాననిజప్పు కోవడానికి చేకి: లొ చెయ్యేసి జట్టు అంటారు, అంజే ఇది వాగ్దానపుజట్టన్న మాట, “చేతిలో చెయ్యేసి, చెప్ప .మావలొ ఇది. గట్టిజట్టు, ఇక రెండవది తానాజెడ్డవ్రని చెయ్య లేధనిచవ్పడానిక 'తోథితో చెప్పే కిట్లు. 

తల్లికి తోడు I 
నాబీడ్డల మీదొట్టు. 

సత్యవ9మాణంపూ ర్ర రగా ఒటు 
లి నిన్ను చంపుకుశిన్న ట్ట 
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ంచేసేటప్పుడు కొందరు 7 తిమీదచెయ్యి వేసి మరీ 

డతారు పదివుండికజ్టినయింజికికిందఊండి చెబు 

తున్నానీమాట 

అబద్ధ మైతే పురుగులడిపో తాను, 

ఇక ఆజ్ఞాపనగా పెట్టె ఒట్లున్నాయి - 

నామాటవినకుంటే నిసొాణాలుతియ్యకపోతే ఒట్టు 

ఇప్పు డునువ్వుయిల్లుకదిలావంటే నన్ను చంపుకుతిన్న బ్లే. 

eg 
ey 

ఇవికూణా పటుత్వం కలిగినవేగాని కొందరు మాటిమాటికీ ఒట్టంటుం 

జాడ _ అది మాత9ం ఒట్టి అలవాము మాట, 

దివెనలు 

చిన్న వాళ్యుఎవర్ర నా నమసా 

ఆగర దిసుంటారు - 
మ అలాని 

స్కారంచే స్తే పెద్దవాళ్ళు యిలా 

సుఖంగా నూరేళ్ళుబ)ితుకు 

దేవుడు నీకు మేలుచేస్తాడు 
ఎనీ మంగళసూతంం చల్ల గుండాలి (ఆడవారినై తే 

-జకీరిటి వాడివై షిల్లా మేకాతో చల్ల గా ఉండాలి (మగవాడిని) 

"నీయమ్మకడుపు చల్ల గుండా _ 

నా ఆయుష్షుకూడా పోసుకు బతుకు 

నీకు జయంకలగాలి, 

ఏదై నౌ పయాణంవెశ్ళేటప్పు డు వెళ్ళొసానని చెబితే _ 

“శభంి అని కొందరు, “క్షేమంగావెళ్ళి లాభంగారా” అని 

కొందరూ దీవిస్తుంటారు. 

ఊత పదాలు 

సాధారణంగా మాట్లాడేటప్పుడు జొోనపదుల మాటల్లో ఊతపదాలు 

ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి, తరువాతమాట వెంటనే స్ఫు రణకురాకపోవడం 
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వల్ల గానీ, అలవాటువల్లగానీ మధ్యమధ్య యీఊతపదాల పీయోగం 
జరుగుతుంటుంది. గోదావరజిల్లాలలో ఈకి9ందిప దాలు “ఎక్కువగా విన 

బడుతుంబాయి, 

దిని తల్తీ బొడ్డూపొక్క 

వీడ మ్మాకడుపు బంగారంగా నూ 

దేవుడు మేలుచే స్తే 

ఏటిం 

ఎడి 

మరిం 

కాని 

అయితే 

పోగా 

ఇకపోతే 

దీనమ్మా మొగుడు 

గాడిదగుడ్డు 

అదే పోయింది లెద్దూ 

తరవాత 

నేచెప్పే దేటంటే 

ఇందులో ఏటీం మరి, తరవాత, ఇకపోతే, పోగా, చెప్పే దేటంటే అనేవి 

వేదికలమీద నట్టుతూమా రాట్లాడేవార ఉస పన్యాసాళ్లోకూడా తరుచుగా వింటుం 
టాం. వీటికి 'అర్థంవర్ణం ఉండదక్కడ -_ అలవాటుమాటలంకే _ దీనిని 

ఇంగ్లీషులో 'మేనరిజమ్' అంటారు, 

శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారు అనేక శమదమాదులకోర్చి, జీవిత 
మంతాధారపోసి, పలుపా9ంతాలుతిరిగి చాలాభాగం సే సకరించి, లిఖించి 

వారి కుటీరంలో భదపరచి పరమపదించారు, చీకటిగదిలో మగ్గుతున్న 
ఈ సాహిత్యం చదలపాలుకాకుండా రక్షించుకోవడం తెలుగుజాతీ. 
కర్తవ్యం, 

బా న. ఎ  . ur - _ 

అది చమ. ము అద జతను నువ యవలు తల్ లతను రంల శవాల ఈ యా 

అ అతనన ట్ 







తెలుగువారి సహ జమైన గిధి వారి జానపద కళాసంపద. తినడానికి 

తిండి ఉన న్నా లేకు? స్నా, ఆకల ర 

ఆనందించి అప్పు చే స సైనా తృణమో ఫణ ఇచి 

కంచే సవృదయ లై న వల్లెజనులే బీ రి మహారాజ పోషకులు, కళాకారులు 

పా9చీన కాలంనుంచీ పృఖ్యాతంగా కనుపించే జానపద కళారీతులు 
డొమ్మరాట, గంగికెడ్డాట్క కూళీఆట, గురా9ిలాట, మళ్లే లాట, గరగాట, 

బండ్తమీద వేషాలు, గారడీలు, ఎలుగుబంట్ల వేషాలు, కోయనృత్యం, 

కర్శసావ ము కోలాటం, బుట్ట బొమ్మలాట, భోగం మేళం, కోలసంబరం, 

పండరిభజన, తోలుబొమ్మలాట, వీధిభాగోతం, పంబకథ, తంబురకథ, 
బురికథ, జముకులకథ, హరికథ, పగటివేషాలు మొదలై నవి. 

దమ్మరాట 

TT “కొము ఎరవిద్యల కనిపించే ఏకాగ9త, కమశికణ అంతగా 

కొద్దీపాళయ్యవలసింది ఎ తమా తము కాదు 

డొమ్మరాట సాధారణంగా సంక్యాంతి పండుగ రోజులలో కడతారు. 

దొమ్మరజాతివారు రెండు మూడు కుటుంబాలు కలిసి ఒకజట్టు గా వస్తారు. 

“*  అయిదారుగురు స్త్రీలుంటారు. వారిలో ఇద్దరు ముగ్గురెనా 
పరువంలో ఊన్న పడుచులుంటారు. వీరే ఆజట్టుకు ప్రధానమైన ఆకర్షణ. 
ఊరి నడిమధ్యలో ఆటకు అన్ని ఏర్పాట్లూచేసికొని ఉదయంనుండి ఈ 
కళాకారులు ఊళ్ళోధనికులై న పెద్దవాళ్ళ ఇళ్ళకు తిరిగి పురుషులను ఆహ్వా 

నిస్తూ చేయితగిలించినట్టూ చూపుతగిలించినట్టూ వారిని ఆకట్టుకొని 

మొ ఏ త్తంమీద ఊరంతా ఆట దగ్గరకు చేరేటట్టు చేసుకుంటారు. 

జకముల 
రు 

ఒకరు డప్పు ఒకరు డోలు వాయిస్తుంటే వానికనుగుణంగా వీరిలో 

ఆడా మగా గోచీలు ఎగర్గట్టి తొడకొడుతూ జబ్బ చరుస్తూ “హౌరియా, 

హౌారియా” అంటూ మొగ్గలేస్తారు. మన ఇళ్ళల్లో పిల్లలు శిరస్సుక్విందికి 

T.  అీఠీ 'రాజకమలంి పిత్తేకసంచిక, 1280 
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జ్ ట్టి మొగ్గలువేస్తుం టే అదేమిటిరా దొమ్మ రి మొగ్గలు? అంటుంటారు __ 

అదన్న మూట విం మెంగ్గల ప ప ద్దతి, దోలుశద్దాన్ని బట్ట ద్టీర్రు మొగ్గలు బలే 

చక్తిగా వేస్తూ చూపరులను అనందింపచేస్తారు, 

వీరి ఆటలో ఆఖరి అంశం సాని గెడెక్కడం, దాదాపు పొకిక్ష 

అపుగుల పొడవుగల లావుపొటి బలమైన వెదురుగడ నిటారుగానిల బెట్టి 

అద పడిపోకుండా నాలుగువై పలా గట్టి తాంళ్ళతొ కడతారు. ఆవెదురు ' 

కరరిచివర రెండంగుళాల ఇనుపఊచను:క్క ఉంటుంది, వేపరొట్ట చుట్టి 

బడి దానికి కొంషచండగువలో ఒకచిన్న ఊయల కట్టబడిఉ ౦టుంది. 

డొమ్మరసాని వెదురుబౌంగు కణుపులదగ్గర కాలిబొటన వేలితో నొక్కి 

పెడుతూ నిచ్చెనఎక్క్నట్లు పైకెక్కి అక్కడ ఊయ్యాలలో ఊగుతూ ' 

దానిమీదకూడ్లా మొగ్గలువేసి చూపి ఆ తరువాత పైనున్న వేపరొట్టతీసి 
పంందపడవేస్సి ఆ 'అనువఊచను బొడ్డులో వలకట్టుకున్న ఇనుపగిన్నెకు 

శగిలించి కాళ్ళూ చేతులూ బారచాపి గారిలో గిద్యునతిరుగుతుంటే ఆ 

పషిజ్ఞకు జనమంతా చప్పట్లుకొడుతూ వినోడిస్తారు, సాని గెడెక్కితిర 

గడం గా9మానికిశుభ మని ఇవ టికీ. ముసలమ్మలు చెబుతుంటారు. 

ఈ దొమ్మరాటలు రెడ్డీ పద్మనాయకరాజులకాలంలోకూడా (15వ 

శతాబ్దిలో) కలవు. అంతేగాక యింకాముందుకుచూ స్తే పండితారాధ్య 
చరిత్రలో యిలా వాాయబడింది. 

“అమరాంగనలు దివినాడెడు మాడి 

సమరంగ గడలపై నాడెడువారు”, 

దినినిబట్టి దీని పొచీనత గమనించవచ్చును. చం |[దశేఖరశతకంలో వీరి 

వ9తిభను యిలా చెప్పేడు. 
“మెడ్డుగ దొమ్మ రెక్కగన 

యిఎచిన యిద్దమరేడలేదు నా 
తెడ్డొక దాస వీద్దెలని 

తిట్టును మూర్భుడు చందరిశేఖరా"”, 

అంటే బ్రాహ్మణ బిద్యలేవీ క సానా దొమ్మరి విద్యకు సంర . దీనిమీద 
ఒక పాటకూడా వుంది. ఆందులో" ' యీఆటకీరు కను అకక నినట్లుంది - 



నం జి వల్ తి ఖ్ ఉన్ అవమ్మునన్ను కనక హొ బలై ర్డివియ్య్యు 3 
“శ ఇ వ్ల జలా లలా నే a చాలముట్ట ఎంటా. లక ట్టమంటాడు 

ల 

గడెగ్గమం టాడు _ గంతు శెయ్యమం. జాడు” 

దొమ్మరిసానులుచేసే కసరత్తులు, గవముతులు, వాలుచూపులే యీ ఆట 
అలాని ది 

ప్రత్త్యేకత, వీరు తూర్ముగోదావ9జిల్లాలోని పెద్దాపురం, రాజానగరం 
లలోనూ, పశ్చి మగోదావరలో తాడేవ ఖ్లైగూడెం రైలు స్టెషనుడగ్గరా 

మూలా 

ఉన్నారు. 

గ౦గిరెడాట 
ap) 

“అయ్యిగారికీ దజ్జం పెట్టూ _ డూడూ, డూడూ బసవన్నా” అని గంగి 
కెద్దులకో పగలు అసపక్కొని రాతు9లు పేటల్లో ఆటకడతారుగంగి రెడ్డ వాళ్లు* 
ఇందు “రారాబసవన్నా” అన్ పిలవగానే దూరానఊన్న గంగిరెద్దు ఉర 

క ఎ సేగుకుంటూ పర గెత్తుకురావడంలాంటివి ద ఎంతబాగా తర్భీ 

దిచ్చారోఅని జనం ఆశ్చర్యపోతాం. ఒక మనిషి నేలమీద వెల్లకిలా 
పడుకొని గంగి వెద్దును తనమీదకుపిలవగా అది అతనిమీదకు ఎ ఒకకాలు 
అతనితలమీద, ఒకకాలు గుండెలమీద, రెండుకాళ్ళు పొట్టమీద పెట్టి నిలువగా 

అంతబరువునూకూడా సునాయాసంగా మోసెయ్యడం, ఆ విధంగా 
ఎక్కినవిద్దు ఊగుతూ గుండెలమీద నాట్యంచేస్తుంటేకూడా అతను నిభా 
యించుకొని ఉండగలగడంవంటి సాహసకృత్యాలు వీరిఆటలో ఆశ్న చెరో 

పరిచే విద్యలు. తమ చెప్పు చేతల్లో అవినడవడానికి వానికే ముక్కుదాళ్ళు 
పోసి కోలతో జడిపిస్తూ ఆడిస్తారు, 

ఈ గంగ ; అడ్డాటలు గుడంచి పల్నాటి వీరచ౩త9లో యిలా న్పృశింవబడింది, 

“నంగి రిద్దుల వాడు రావరవముణళచి 

వయకుడాడు పొడిచిన పో తెదులటు” 
ళు aa) 

గంగి రెడ్లకు రాముడు, లక్ష బుడు అని పేర్లు పెడతారు. వారు రాముడూ 
“రా అంటే పెదఎదు పరుగెతుకు వసుంది “లక్ష్మణుడూ! రారా” అంటే 

6 ౦ న! అనల . 

చిన్న ఎదు వసుంది, చూసేవాళ్ళకిది చోద్యంగా ఉంటుంది, ' 
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మళీఆట 

ఏదై నాజకరోడ్డ్యుపై డోలుకొడుతూ ఢమరకంవాయిస్తూ ఉఊర్జూ 

యాసతో తెలుగుమాటలువినబడుతూ జనం చుట్టూ మూగి ఊన్నా రంటే 

అది ఖాయంగా మోళీ ఆబజే, ఇది సాహెబుల విద్య, కాళీగా ఉన్న 

పాములబుట్ట చూపి అందులో ఒక కాగితంవేసి మూసి మరల మూత 

తీ సిసఏకి 'అందులో కాగితానికిబదులు సాముండడం, మనిషని] బుట్టలో 

పెట్టి మాయం చెయ్యడం, కాళీకుంచం  పిల్లవానికాళ్ళసందున పెట్టి 

రూపాయలుకురిపించటం, ఉంగరాన్ని మాయంచేసి తికెగితెప్పి ంచటం 

వంటి అద్భుతాలు ప9ిదర్శించి చేరినజనాన్ని సంభ9మంలో ముంచెత్తు 

తారు. ఇదంతా కనికట్టట, వీది ఉర్వూ తెలుగు మాటలూ బుల్బుల్ 

మీద హింది? సినిమాపాటలూ మధ్యమధ్య పేల్చే జోకు మంచి తమాషాగా 

ఉంటాయి. ఇదంతా కొ తలంకయోగిమహాత్యమనిచెప్పి ఆఖరున 

అతనిపేరుతో తావీదులు అమ్ముతుంటే జనం నిజమనేభ్యాంతితో కొనేస్తారు. 

దీనినే గారడివిద్య అని పిలుస్తారు. కొరవిగోపరాజువాసిన సింహాసన 

ద్వాతి9ంశికలో దినివ9స క్రి ఉంది, 

ఇప్పు డిడి “ఇంద9జాలవిద్య” అని ధియేటర్లలో: ప ప9దర్శనలిస్తూ సూ 

దేశపంఛ్యాతిపాందుతున్నారు సావ రారు వట్టాభిరాం వగైరాలు. 

ఈ రచయితకూడా యిలాగ ఎన్నో ప౦దర్శనలివ్వడం జరిగింది. 

గం (రా లొ ట్ర 

గిరజాలతలలు, చెవులకు పెద్దకమలాలు సై కిల్ కట్టు పంచె, పెకీ 

ఎగగట్టిన గోచితో క్షతిియపుతు9లవలె గోచరించే ఏీడెనిమిదిమంది 
“యోధులు? నాలుగైదు స్వారీ గురా? ౧లతో ఊరిమధ్య ఆ&సాగిస్తారు. 

వీరు మొదట బలవిదర్శనకు సంబరధించిన అంశాలు వరిదర్శిసారు.. 
ఒకని రెండుభుజాలమీదా ఇద్దరు నిలబడడం, ఆపై ఇద్దరి భుజా లమీదా 

ముగ్గురునిలబడడం, రెండెడ్డ బండిని జుట్టుకుకట్టుకొని ఒకరు లాక్కు 

రావడం, బలమైన ఇనువగొలుసులు తెంంచడం, కట్టగాకట్టిన మూడు 
నాలుగు ఇనుపగున పాలను ఒక్క పెట్టునవంచడంవంటీవి ఎన్నెన్నో చేసి 
ఆఖరికార్యక౦మంగా గుర్యాలమీద కే గం గా స్వారీబేస్తూ వాని పె 



వందలు జయ్యుడం, ప=గెడుతున్న గురాఫలపె ఒజకదానిమీదడను6డి మరొక స 

దానిమీదకు ఉఊరుకుతూ స్వారీచయ్యడం దలై న స్ట్యుళతో జనాస్న్ 

అదుాతంగా ఆకట్టుకుంటారు, 

ఆట్ న 
వముక్లైలాట 

“మాయమ్మాసత్మెం చూడండోయ్ు మల్లేలో యు మల్ల లౌ” అంటూ 

ఛెళ్ళుమనే లావుపాటి జనపనార కొరడాడెబ్బలు విసురుతూ, ముఖానికీ 
సుపూ కుంకుమా పూసుకుని, కుచ్చెళ్ళుగలపరికిణీవంటిద్ 

చై రు దండకడియం మాదిరిగా చుట్టుకొని ఒక పురుషు 

వారి విగంహంవున్న పెట్ట నెత్తిమీద ౩ పెట్టుకొని, నడుముకు విరణం 

కటుగొని, రెండువె 
లా 

శ k Tc పుల్ల లతో వాయిస్తూ జక ప్రే వస్తారు, ఆ 

వచ్చె భట్? మునే పెద్ద శబ్బానికే కీ గణందెబ్బకీ 

సురేలపొటకీ వీధిజనం అంతా చోద్యంగా చూడడానికి చేరతారు. 

ఎ = పెట్టి కింందికిదింపి ఆట పా9రంభిసారు, వీరు 

చూపేవి ఎక్కువగా అమువా[ మాయలు. అమ్మ వా ర చేతులకు గాజులు 

వేసి కెరవేస్తారు ఒక నీమిషంపోయాక తెరకీసిచూస్తే ఆ గాజులుండవు, 

ఈ విధంగానే పసుపు, కుంకుమ వగైరాలు మాయంచేస్తార. మామూలు 

గుడ్డలో వడ్డువేసి పేలాలుగా వేపుతారు. ఈ రీతిని పల్లెజనాన్ని ఎంత 
నో వినోదింవజేస్తారు, వీ[ని మల్లెకానరవాళ్ళని పిలుస్తారు జానపదులు, 

ఎలుగుబంట్లు వేషాలు 

ఇవి ఎక్కువగా సంబరాల్లోనే కనిపిస్తాయి. ఇద్దరు రెండు ఎలుగు 

బంట్లుగా చెక్కతో చేసిన ఎలు గుబంటిముఖాలను తమవుభాలకు తగిలించు 

కొని ఎలుగుబంటి వెంటు9కలమాదిరి నలుపురంగువేసిన జనపనారపీచు 

చిక్కం ఒళ్ళంతాతొడుక్కొని “తాసా” వాయిద్యానికనుగుణంగా ఎలుగు 

బంటివలె గంతులేస్తుంటారు. ““తాసా” అంటే మెడనుండి గుండెలమీదకు 
తాడుతో వే9లాడదీసుకొని రెండుచేతులతో నూ కెండుపుల్ల ముక్కలతో 

వాయించేది. ఇందులో శకివేషంకూడా వుంటుంది. చెక్కతో చేయబడి, 
రంగులు వేయబడి, పెద్ద నాలుకచాపి చూపుతున్న శ_క్షిముఖం తగి 

లించుకొని, పెద్ద పెద్ద స్థనాలు అమర్చుకొని, పైన నల్లఅంగీ తొడుక్కుని, 
ఒకచేతిలో కత్రి ఒకచేతిలో శూలం ధరించి ఈ ఎలుగుబంట్ల తో సమంగా 

ఎగురుతూ చేరిన జనాన్ని అప్పుడప్పుడు అదలిస్తుంటారు, 
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పులివేషాలు 

జాతర్లలోనే పులివేషాలు కూడా పెడుతుంటారు. ఇద్దరు ముగ్గురు 

వొంటినిండా పసుపు నలుపు పులిచారలు వేసికొని ముఖానికి పులితల 

(అట్టకో గాని, చెక్కతో గాని వేసింది తగిలించుకొంటారు. పులివేటగాడిలా 

ఒకవ్యక్కి కర9పట్టుకుని మధ్యనుంటాడు. తాసా మోత కనుగుణంగా 

వీళ్ళు అడుగులువే స్తూ మనిషిమీదకు లంఘించడాగికి ప్రయత్నిస్తున్న 

పులుల్లాగ పులివేషథారులు, మాటుగాసి వానిని చంపడానికి” ప్రయత్ని 

స్తున్న మనిషిలాగ కరకోనున్న వ్య కీ నటిస్తుంటారు. ఒక్కోసారి అవి 

ఆతనిమీదకు పంజావిసిరినట్టు, కరితోకొట్టి వాని బారినుంచి అతను 
తప్పించుకున్న ట్టు, యిలా వేటక్రేడావిశేషాలన్నీ ప్రదర్శిస్తుంటారు. జాన 
పదులకు ఉత్పుకతకలిగించే కళలలో యిది ఒకటి, 

పేర్షసంబరాల రోజుల్లో యిలా పులివేషాలతో కొంతమంది యింటిం 

టికీ కిరిగి యా" ఆట ప9దర్శి సూ డబ్బులు దండుతుంటారు, 

బం జ్రవిం ద వేషాలు 

పల్లెలలో దేవుళ్ళ ఊత్సవాలకూ దేవతల సంబరాలకూ బండ్లమీద 

వేషాలు పెడతారు. లక్షి, విష్ణువు, గణపతి తాటకి, పాండవులు, సీతా 
రామలక్ష్మణులు, యమధర్మరాజు పార్వతీపరమేశ్వరులు మొదలైన 
వేషాలు-వ)9ఫిద్ధి ' వనికి నిశ్చ లత ప9ీధానం, సజీపవరికిమవలెఉఊండడం 
ఇందులో ముఖ్యం, ఈవేషాలువెయ్యడానికి చదువు అక్కరలేదు 

సరివడినరూవం కావాలంతే. గా9'మా లలో చదువురానివారెందరికో 
నాటకాలలో వేషాలువెయ్యాలని సరదావుంటుంది. వీనిద్వారా ఆ సరదా 
తీరుతుంది. జనం యీ వేషాలను ఎంతో ఆనందంగా చూస్తారు, ఆదిలో 

ఊలవల్లి నివాసి శ్రీ కాద వెంకన్న యీ వేషాలు మేకప్లో "మంచి పుసిద్ధి 
గడించారు. తరువాత ' యిప్పుడు నాటకాలకు డ్ నవ్లయిబేసే కంపెనీ. 
లన్నీ కూడా యీ. పనిలోకి. దిగాయి, 



షె య వేదాలు ఉన్నాయట. సేతారా దల 

అదగ్గర ఆంజనే యుడు రూ న్నా దు. సీతకు యూరినల్కు అవ 

వచ్చింది. అర్జంటు, కదిలితే ఆవేషం నిశృలతపోతుంద. వీం 
ఇయ్యాాలి? కాసేపటికి ఆంజనేయుడు దాః జు బండిమీదను నుంచి ఊది 

కెళాడట సగంతడిసిన పంచెతో సీతను బండబూతులు తిడుతూ. 

మద వేదాల్లై సీ జారామాంజ? 

జా 

౦ ౧ 

గరగాట 

గంగాలమ్మ, నూళాలమ్మ, మరిడమ్మవంటి గామదేవతల 

సంబరాలకూ, జాతర్ల కూ గణా చార్యులు గరగలం "త్రుకొని డప్పు లమె మోతరఠరను 

గుణంగా ఎగురుతుంటా వారు. గరగ ఇ త్రడికుండవలె ఉంటుంది. దాని 

శ త్తిమీద పాముపడగ అమర్చ బడివుంటుంది. గరగలకు కోకలు కుచ్చి 
కృతో కడతారు. ఈ గణాచారులను ఆసాదులంటారు. అంటే దేవతల 

పూజారులన్న మాట. వీరు గోదావరిసీమలో ఊరూరా ఉన్నారు. 

విరు శబ్దానుగుణంగా ఎగురుతూ డప్పులు వడిగావాయించేటప్పు డు 
పూనకంచేస్తారు, దీనినే “- గెవక్కడం” అంటారు. అప్పుడు వెంటనే 

ఇద్దరుమనుషులు పట్టుకొని మరొకరు కోడిపీల్లను నోటికి కరిపిస్తారుం 

గెవెక్కినవ్య క్రి దాన్ని పటుక్కున కొరికేసాడు. అమ్మవారికి కోడిపిల్లలు 
చుక్కుబడులు వస్తుంటాయి- అవి చూడగానే పూనకం వస్తుంది, అప్పుడు 
ట్టి డప్పు లదెబ్బలు వినేవాడిలోకూడా ఆవేశంల్లక్లైస్తాయి. ఈ సంబ 

రాలనే జాగరాలంటూ తెల్లవార్లూ చేస్తారు. జనం చ్చూనే ఉంటారు, 

గ్ 

x 

గారడీ లం 

ఉత్సవాలకూ, ఊరేగింపులకూ పల్లెలలో గారడీలు పెడతారు, గారడీ, 

అంటే మోళీ 'ఆటకాదు. పర్వ తాలవంటి పెద్ద డోళ్ళను కరీలతో లయగా 

వాయిస్తూ వానిచుట్టూ వలయంగా పాతిక ముప్పయిమంది నిలబడి కాళ్ళకు 

ఎండుగడ్డిచుట్టుకొని ఆపైన ఇనుపఅందెలు పెద్దపెద్దవి ఒకొక్కకాలికి 

రెండేసిజతలవంతున ఒకదానిమీజీబక టితొడిగి మొలకు గజ్జెలుకట్టుకొని 

“ప్రలేవ్రల ఏలేయాల హైలెస్సో ఓహో” అంటూ నలపాటలు. తుమ్మెద. 
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పదాలు, పన్నెల పదాలు వగ్గెరా జానపదగీతాలు పాడుతూ వానికను 

గుణంగా పె కీకి9ందికీ ఎగురుతుంటే ఊరంతా పృతిధ్వనిస్తుంది. వలయం 

మధ్య అట్టటో పీలూ, చమ్మీ వ స్తాలతో కొందరు దేవతా స్త్రీ పురుషవేషాలు 

వేసుకొని “నృత్యంచేస్తు సూ పొట తందిస్తుంటారు. ఇది కూడా ఎంత సేపె నా 

చూస్తారు జనం. గోదావరిసీమలో మాలలు యా ప9దర్శన చేసారు. 

తప్పెటగుళ్ళు 

ఇవికూడా అమ్మవారి జాతర్హలోనూ దేవుళ్ళ ఊరిగింపులలోనూ 

పెడుతుంటారు, ఈ కళాకారులను ఎక్కువగా కళింగసిమనుంచి రప్పి 

స్తుంటారు.. ఈ తవ ప్పెట అనేద “తాసాిలాగుంటుంది, ఇనుప రేకుదొప్ప 

లాగ మలచబడి పైన చర్మంతో కప్పబడి అంటించబడుతుంది, లోన 

గుల్లగనక చేతి వేళ్ళతో వాయిస్తుంటే వెబ్బు స్థాయిస్బట్టి శబ్దం వస్తుంది, 

ఇదిగుండెలమీద క్రట్టుకుని వాయిస్తారు, వీనికి 10, 19మంది జట్టు ఉంటారు. 

అందరూ తప్పెటలు తగిలించుకుని పాటల లయకు అనుగుణంగా వానిని 

వాయిస్తుంటారు. వీరు ఎరరంగుకలిగిన పొట్టిచేతుల జుబ్బాలూ, నిక్కర్లూ 

వేసుకుంటారు. ఆనిక్కర్ల్ణచివర గజ్జెలు కుడతారు. కాళ్ళకుకూడా గజ్జెలు 

శ కట్టుకుంటారు. అవి వాయిస్తూ, పొడుతూ ఒక పద్ధతి పృకారం నృత్యం 

చస్తారు. వీరు యాదవకులస్థులు. వీరిపొటలు కధలు వైష్టవపరంగా 

ఉంటాయి గోపాలకృష్ణుని రాసకీ9డలు, కృష్ణలీలల తాలూకుపొటలు 

ఎక్కువగా చోటుచేసుకుంటాయి. గురువుముందుపాడుతూ నృత్యాభినయం 

చేస్తుంటే మిగిలినవారు తరువాతపొడుతూ అనుసరిస్తారు, దీనిలోని 

ప౦త్త్యేకత వివిధ రీతులగతులలో తప్పెటలు వాయించడం, సర్కసు ఫిట్ళు 

లాగ ఒకరిభుజాలమీద ఒకరు అతనిమీద యిద్దరూ యిలా. ఎక్కి తప్పెట్లు 

వాయిస్తుండడం, ఒకరుకాళ్ళు బారచాపుకుకూర్చుని మోకాళ్ళమీద యిద్దర్ని 
కూర్చు ౦డ బెట్టుకుని తానులేవకుండాపడుకునే గిరు9ననాలుగువై పులా తిరు 

గుతూ తప్పెటవాయిస్తూ పాటపాడడం, పెద్దకుండ పై ఒకడునిల్బు ని, 

అతనిభుజంమీద మరొకడునిల్చుని అతనితలమీద నీళ్ళపాతిను పెళ్టీ 

అవివలకకుండాకూడా తప్పెటలు వాయించడంవంటి పతి భాప9దర్శ నలు 

అద్భు తవిన్యాసాలు ఎన్నో ఉంటాయి. ఇందులో ముందుపాడే (గురువు) 
వారిగొంతు చాలా పెద్దదిగా ఉండాలి. కారణం, ఆచప్పు శృమోతల్ లోకూడా 

అవి వినబడాలికదా శి 



ఇ నాననా. ఇశ్స్ అవి ర ఇ or, వ్ a ఇ సంఒడాలల్ క యన్మత్యం అని ఒకపుళం గరిజనన్మత్యం 
అవి ఇటీ ఎ ళో అద అసి నాసి శాల బై బస్తుంటారు. ఈ ముళశంలో దాడాపు ఇరవై మంది డాకా ఉంటారు, 

ల 

సగంమంది ఆడచేషాలూ, సగంమంది మగజేజాలూ చేదుకొని తలకు 
కొమ్మ్శులూ మెడ) రంగురంగుల పూసలదండలూ, కిడి ఈకలూ, 
న్ా చి లు ( దం ad న ఎన్ 

కమలీ పింఛాలూ ధరించి డొట్య వాయిగూ నృత్యం చేసుంటే చూస 
_— బుజాల 

వాళ్ల శ జా వాళ్ళకి తాసు అదవులేకి వళ్ళి వాళ్ళనాట్యం చూస్తున్నట్లు భావన 

కలుగుతుంది. అంత అచ సాగు ద్ల్నట్లు తయారై పాటలుపొ డుతూ, 

ఎగురుతూ, మధ్యమధ్య కొోయభాషలా తెలుగువిరిచి మాట్లాడుతూ, 

కూతలూ అరుపులతో ఒకరనొకరు పిలుచుకుంటుంటే వాళ్ళు నిజంగా అడవి 

నుంచి వచ్చిన కోయలేనేమో అనిపిస్తుంది. అప్పుడప్పుడు వారు నోటి 

నిండా కిరనాయిలుపోసుకొని వెలుగుతున న్న కాగడామీద ఊదుతుంటి ఆ 

కాగడానుంచి మంటలు బుసుూముని వయత్యాల్లారాలుతుంటే చూడ్డానికి 

అద్భుతంగా ఉంటుంది. 

కర౦సాము 
కర్రసాము కూడా ఉత్పవాల్డ్లోనే పెడుతుంటారు. “తాసా” శబ్దానికి 

అనుగుణంగా అడు గులు వగ పాం సాము విద్యలో ఆరితేరన ఇరువురు శండు 

కర9లు తీసుకొని, తమ చేతులతో గిరగిరా తిప్పుతూ, ఒకరిపై ఒకరు 

కర విసురుకుంటూ, దెబ్బకాచుకొంటూ, కర్ళ్గలను తాకిస్తూ "ఎలడుగు 

మోద పల్టీవంటివానితో తమ శేర్చునూ, విజ్ఞనూ, వ9దర్శిస్తూ నేతా9నం 
దం కలిగిస్తుంటారు. దీనిని పల్లెటూళ్ళల్లో “సాధకం” అంటారు. ఉత్సా 

హవంతులైన పల్లెయువకులు ఈ విద్య నేర్చుకొని సంబరాల్లో ప్రిదర్శి 

స్తుంటారు. వీరముష్టి వాళ్ళు ఇది వృకిగా స్టేస్తాు కత్తులతో నూ కర%ల 

కోనూను. ఆరిశ్రేరినవారు సాముగకః డీలు వివిధరీతుల్లో ప్రదర్శిస్తారు. 

ఈసాముగరిడీలప9సావన మనుచరిత్రలో యిలా వుంది- 

“ఊరు సంధ్యాతవనశేణ మృత్మలితమై. 
యొప్పొరు బిహ్మాండమన్ 
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గరి డిస్ కాలపు హంతకాడు చరమా 

సం ధముంజేర్నూ ౨” అని, 

కోలాటం 

పదిహేను ఇరపై మంది వలయుంగాఎర్చడి రూళ్ళకర9ల్లా గుండ్రంగా 

సాపుచేయబడిన ఒకఅడు గుపొడవ్లు కరలను వరతిఒక్కురూ ₹6డేసిచా ప్పున 

రెండుచేతుల్లోనూ పట్టుకొని ఒకరచేతిలోనికరుకు మరొక రిచేతికర౦ను 
తాకిస్తూ ఆచప్పుడును తాళంగా చేసికొని లయ బద్ద మైన అడుగులు వేస్తూ 

“తయ్యక్క్యడతా జనుతా అంటూ “ఉచిన్నదాన విడువసె కొంగు వంటి 

శృంగార జానపద గీతాలూ, భ_ోీగితాలూ గురువు పాడుతుంటే కోలాటం 

చేపేవారు ఆ పల్లవిని వంకగాపాడుతూ గెంతుతుంటే వినడానికీ చూడ 

డానికీ వినోదంగా ఉంటుంది. ఈకోలాటాలు పల్లెలలోని ఆయా పేటల 

యువకులు విరామకాలంలో ఒక గురుజీ ను పెట్టుకొని నేర్చుకొని సంబరాలలో 

సరదాగా వేస్తుంటారు. 

* “కోలాటం జానపదులకు ఉ తేజాన్ని, ఉత్సావాస్ని యిస్తుంది. 

దినిలో వర్ణ చలనము, వేష సామరస్యము, గమనసామరస్యము 

మువ్వల మోత, కోలల లయ రాగ సరళి, కంఠమేళ, కధా 

సౌందర్యము ఒక్కుమ్మడిగా ఏకమయి అలరి స్తబి”, 

** “హంపీ విజయనగరమునందలి భవనపాకారబి త్తికలమీద 
కోలాటమువే యు ప్రీ పురుషుల వివిధభంగిమలుకల బిత్త 

రువుఠఅనేకవుఃలు . చెక్కబడి యున్నవి. 

*** “విజయనగరరాజులకాలమున కోలాటమందు జనుల కాస్ట్ క్రి 

ఎక్కువగానుండెను”, పాల్కురికి సోమనాధుని బసవ స్పరాణంలో 
యిలాచెప్పబడింది _ 

" ఈ కృష్ణశ్రీ పల్లెపదాలు 
(ఆంద్భుల జాదపద విజ్ఞానం పు, 71 నుండి గంహింవబడింది) 

4 జానపద కళాస పద, పు. 6. డా. తూమాటి దొణప్ప 

*** ఆంధుల సాంఘికచరిత9. పు,2£58, సురవరం ప9తాపరెడ్డి 
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క శ లు న అప్స్ భం? | ల అం అగాకి భరతార్టవపు (నంది వుడు లో ంపద ఆధా ఇయుంలో 
అవి భ . శ వి న రో క్లాటై-క పిత్యుకమెన న రనణా ఇెహేబడిండి. 

ణో చలా అలన 
బె 

చద ఆది గ వ కుం - జాకి ని ని గాచావరిబమలో యా కొలాజాదికి పడా మగోదావది9లా కరడాళ్య్ళ 
(౮. ననా వ్ 

లాటకూడా ఉతువాలకే పెడతారు. పొములవాడు, 

రా డు మె లైనవి ఇందులోజంటాయి. 

తలదగ్గరనుంచి బొడ్డుదిగువవరకు చెక్కతో పెద్దపెద్దబొమృలుచేసి' వాని 
రికిజీ తొడిగి ఒక వనిషి ఆ వరి%జీలోదూరి ఆ 

అల ప 
ళీ 

లో | కు af తో 

బొమ్మను చెడ్తికెత్తుకొని బొమ్మబుడ్డురంద%్శంగుండా బయటికిచూస్తూ రామ 

డోలు మేళంవారి వాయిడ్యాన్ కనుగుణంగా అడుగులేసుంటాల-. ఇలాగే 
. ఇజాజ్ 

అట్ Con] 

గురాల ముఖాలు చేసి వానికి మేదరతడికతో శరీరాన్ని తయారుచేసి 
అలంకరించి ఒకమనిషిపాడాలకు రెండు మూడడుగుల పొడవు కరిలు 

కట్టుకొని గుర9ంమెడవద్దకన్న లోంచి మొ త్తవరకూ మై కీవచ్చి గుర9ం 

మీద కూర్చానికళ్ళెంవట్టుకుతోలుతున్న ట్లు కనిపిస్తూ కింద గుర౦ం నడు 
స్తున్నట్లు కట్టుకున్న కర9లతో లయానుగుణంగానడుసాడు. ఇదికూడా 

చూడవమచ్యటగా ఉంటుంది. వానిని గంటలతరబడి చూస్తూనేవుంటారుం 

పశ్చి మగోదావరిజిల్లా “తణుకు” వా_సవ్యులు శ్రీ కట్టా ఎల్లయ్య గారు 

యీపదర్శన లకు ప$సిద్ధిపాందారు, అనంతరం అతనికుమారడు సూర్య 

నారాయణగారు గత 50 ఏండ్లనుండీ కూడా పక్షదర్శ నరిస్తున్నారు. వీరు 
రాధాకృష్ణులు, శివపార్వతులు మొదలగునవి వ9ిదర్శిసారు. బుట్టబొ మ్మల 
తయారికి వెదురుగడలు, చింతగింజలగుజ్ఞు ఉపయోగిస్తారు. వేదురుగడ 

లతో బొమ్మమచేస్తారు., చింతపండు గుజ్జుతో బొమ్మ రూపు దిద్దుతారు, 

భోగంమేశాలు 

ఇక భోగంమేళాలసంగతి అందరికీ. తెలిసిందే. ఇది లెనిదే ఏ 
ఉత్సవానికి కళలేదు, పది పదిహేనుముంది భోగపుప్తీలు మేళంగా bh Gh 
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వసారు, ఈమేళానికి ఒక నాయకురాలు ఉంటుంది. ఫిడేలు, హార్మోనియం 

మద్దెలలు ప9క్కవాయిద్యాలు, విరుసినిమాపాటలుపాడుతూ ఇద్దరుముగ్గురు 

ముందుకొచ్చి నాట్యాలు చేస్తుంటె మిగిలినవారు కనుక దడిలానిలుడి 

తాళంకొడుతూ పాడుతుంటారు. సాధారణంగా విలాసపురుషులె ఇక్కడకు 

చేరేది. వారి సెలక్షన్ పీకారం వీరు పాడి ఆడుతుంటారు. తర్వాత 

తాంబూలాలిచ్చి రవంత రంగుచేసి సొమ్ములు వసూలు చేస్తుంటారు. విద 

అప్పుడప్పుడు సిగ్గులేకుండా పచ్చిశ్చుంగారంవెలగబెడుతూ రసికులను 

రెచ్చ గొట్టడంకూడా కద్దు. ఇలాంటివానిళో వీరిఎలుగుబంట్లనృత్యం (జేశ్ 

డాన్స్) చెప్పుకోదగ్గది. ఒకామె మగ ఎలుగుగానూ, మరొక ఆమె ఆడ 

ఎలుగుగానూ నటిస్తూ చూపించే రతికిియ లాంటివి కాలం పండినవాళ్ళను 

కూడా కామపీడుతులను చేస్తాయి. అలాగని వీరిదంతా చౌకబారునాట్యం 

అనడానికి వీలులేదు. వీరి మేజువాణీ ఉత్తమ నాట్య(శేణికి చెందిన 

పకియ. నాయకురాలు “తూరూపు తెలావారే లాంటి జావళీలు పాడుతూ 

అభినయం పడుతుంటే “ఓహ్” అని తలఊవని పండితులుండరు,. 

కోలనంబరం 

“ఓరోరి వెంకన్న ఓరి పెంకన్న” అని పాడుతూ కోలత్రిపవ్పుతూ 
పచ్చని కొబ్బరాకులపందిరికంంద ఎక్కడైనా పాట వినిపించిందందే 
అక్కడ కోలసంబరం చేస్తున్నా రని నిర్ధారణగా చెప్పవచ్చు. తిరుపతి వళి 

వచ్చినవారు దిపారాధనరోజునరాతి9 కథ పెడతారు “శ్రీరామా రామారామా 
మోరామా, రామయ్యా, హరి రామా రామారా, మయజఓధ్య్యారా మా, అనె 
దీనికి వంత, ముఖానికీ గుండెలమీదా, భుజాలమీదా పెద్ద పెద్ద నామాలు 

దిద్ది ఇద్దరు నూనెగుడ్డలు వెలిగించిన కోలలు తిప్పుతుంటే, ఇద్దరు సిబ్బి 
తాళాలు (పెద్దవి వాయిస్తూ వంతపాడుతుంవే, మధ్యజకకు ఒక చేజిలో 

పేముబెత్తం, మరొకచేతిలో నెమలి ఈకల కట్ల పట్టుకొని ముందుకూ వెను 
కకూ నడుస్తూ వెంకన్న బాబుకథ పాటరూపంలో పాడుతుంటారు. ఇది 

పురాణాలలో చెప్ప బడ్డ పద్మావతీ వెంకటేశ్వరుల కధకాదు. అలివేలు ! 

మంగ, బీబీనాంచారమ్మ, వెంకన్న బాబులపిణయం, విరహం వగైరాలతో '. 
కూడిన ఒక భిన్నమైన జానపద కధ, తెలుగుపిజలు ఇదే నిజమైన కధ 
అన్నంత నిష్టగా వింటారు. కధలో అప్పుడప్పుడు కోలతిప్పేవారిలో 



భ్ 2 ls mln “తోనూ విని దిస్తుంటారు. 
చ కధ చెప్పి జట కు 

అన్ 

దా9పైరామందగ్గర పెల్లగా9ిమం పసిడి, అందు! వ్య బ్బారావుజట్టు జ క్రి 

పెన్న కగన్నడి, 

హృత ప ల్లెలైనూ దేవాలయం ఉంటుంది _ కనీసం రామాలయం 

తన్గఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల కులానికో రామాలయం, సీటకొ రామా 

లఅయంకూడా ఉంటాయి, రాతి వేళ్ళల్లోను, ముక్కోటివకా దశ, భష్మ 

ఏకాదశ్కి బివరాతి? వంటి పుణ్య దినాల్లోనూ ఊళ్ళో భక్తులు ఈ ఆలయ 

మండపొలలే కూర్చుసి దేవుని ఫోటో ఎదురుగా పెట్టుకుని ఇత్తడి తాళా 

లతో భగవంతుని పై గూర్చిన పొటలు, పద్యాలు పొడుతూ భజనలు 

చేస్తార. వీనికి హార్మోనియం, మద్దెలలు తోడుంటాయి. గణపతి పార్ధ 
నతో పా9రంభించి భక్తరామదాసు కీర్తనలు, యడ్ల రామదాసు కీర్తనలు, 

త్యాగరాజు కీర్తనలు తూసు నరసింహ దాసు 'కీ ర్రనలు, తరంగాలు 

గివాలు తా కాలు ప్ర చరణము. ఒకరు ముంద్రపాడితే తర్వాత అదే 
ద వాన్ని మిగిలినవారు పాడతారు. ప్రాడేవాంగాంతు మాధురా వసు 

అవ - ఇ జ జు "ఏ అాన్ 
బట్టే ఈ భజన చూడథటాపికి (= య్యుడం చేత కాకపోయిన సం లయ6లె 

మంది చేరతాడు, వూ దటపా డేవ్య క్రి కి సాధారణంగా మంచి గాయకుడై 

ఉంటానా, కూర్చునిచేసేదిగనుక దినిని భె టోభజన అన్నారు. వ ధ్య 

మధ్య కాళహ స్తేశ్వర శతకంలోనివి, దాశరథి శ౭కంలోనివి, ఇతర 

శతకాలలోనివి పద్యాలు రాగ య రము క్తంగా ఐ పొదుతూ రంజింప చేస్తుంటారు, 

ఈ భజనలో నేర్పరురై నవా రు సప్తతాళాల భజనకూడా చేస్తారు. మధ్య 

మధ్య “రామ రాఘవ రక్షించును దేవ” వంటి కే ర్రనలలొని మిత9ములకు 

అనుగుణంగా తిరుగుడు తాళాలభజన చేస్తుంటే ఆజోరులో చేతులు భరత 

నాట్యం ఆకుతున్నట్లు చోద్యంగా కనిపిస్తాయి. వచ్చి నభ కృలంతా 

అరటిపళ్ళు, కొబ్బరికాయలు తెచ్చి దేవునికి పై వేద్యం పెడతారు. అవన్నీ 

ముక్కలు గాకోసి భజనకార్యక9మము ప్తూర్తయ్యాక హారతిచ్చి 
హృసాదంగా భక్తులకు పంచుతారు. (అందులోకూడా తిండి బకాసురులుం 

టారనుకోండి). ఇందులో ఏ అలసటా లేకుండా పాడే అందరికీ సులువైన 

పాటల్లో “రామ రామరామ సీతి అనేది ఒకటి. “సీతారామ్ సీతారామ్, 
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జ పై + 
నలా అలీ క్ _ 

పీతారామ్ జయ సీతారామ్; పట్టాభిరామ్, పట్టాభిరాం, పట్టాభీరామ్, 

జయ సీతారామ్” అని రామునిగూర్చి తెలిసినస్ని విశేషణాలకో 

చేంతాడులాగ వాట హొడిగించయుకుంటూ పఏకతాళంలి ఉరికాలాళ్గనూ 

చక్కగాపాడుతుంటే అర్ధంతెలియక పోయినా భ 

భజిసారు, మరొకవికేషవేవందే “రావు రామ రామ సతి అనే ఒక 
ఆమ! 

వాకఃంతో ఏకాహాలూ, సపాహాలూ కూడా చేసారు, ఏకాహంఆంటే 
ల ఆవి ది 

తొలిరోజు ప్యాతఃకాలంలో పొంరంభఖీంచి మలిరోజు పా9తఃకాలం వరకూ 

అనగా 24 గంటలు (ఒకరోజు) ఒకే నామంతో భజన చెయ్యడం, సపా 

హం అంటే యిలాగ 7 రోజులు చెయ్యడం. ఈ భజనజట్టులు ఊరూరా 

ఉంటాయి. కొందరు భకులు తము యిళ్ళల్లోనే యివిఏర్పా టు చెసారు. 
po aan) అలాటి 

“మెటియైచను భక్తకూటములందు పాటలుగా గట్టిపా డెడివా రు”. అని 

పాల్కురికిసోమన పండితారాధ్యచరిత)లో వా9శారు. ఈ కళారూపం 
చుక్క పొ9ిచీనత దీనినిబట్టి ఊహించుకోవచ్చు , 

by టె కు 

గోదావరి పీవులో రామభజనలాగి *హరనాధజాబాొి భజనలు కూడా 

చేస్తుంటారు చాలచోట్ల, హరనాధణాబా భజనలో విశేషం భక్తులకు 

ఆవేశం రావడం. బాబా పూనడం లాంటివికూడా ఉందేవి. ఒకప్పుడు 

తూర్పు గోదావరిలోని వెదురుపొక గాగిమంలో బాభామేష్టారెంళ్ల నిత్యం 

యీ భజనలు జరుగుతుండేవి. బాబా మెష్టారభా ర్య హారనాధబాబా అవేశం 

పొంది జీవితాంతం ఆ ఆవేశంలోనే ఉండిపోతే భక్తులందరూ ఆమెనే 

బాబాగా ఆరాధించేవారు. అంతేకాకుండా బాబామేష్టారతమ్మూని భార్యపై 

కుసుమకుమారి (హరనాధబాబా భార్య ఆవేశించిందని అమెను కుసుమ 

కుమారిగా పూజించేవారు. పాఠనాధబాబా స్మరణలో తన్మయుడై భజించే 

వారు బాబామేష్టారు. అందుచేత ఆయన అసలుపేరు శ్రీ మల్యాల సత్య 
నారాయణ అనేది విడిచి అందరూ బాబా మేష్టారని పిలిచేవారు, ఆయన 

రాయవరం హైస్కూలులో ఉపాధ్యాయులు, 20వ శతాట్టి పూర్వా ర్థంలో 

హరనాధభక్తులలో పిసిద్దులెన పాగల్ దాసుగారు, శకుంతలమ్మగారు 

పాస్టోన్న భజనలు భక్తుల్నే కాకుండా పేక్షకుల్ని కూడా పరవశింపజే సేవి, 
వెన్న మీదా, కుంకంమీదా బాబా పాదాలు కనబడటంలాంటి విచితా9లు 



కూడా ప9చారంభో ఉండేవి. భజనలో ఒకరు పొటభావాన్ని అభిన 

న c 
i కా ఎస శ ఖీ రశ నా! యిసూ నృత్య కూడా చేసేవారు. ఈ రచయిత కాల్యంలో వుందట 

pane.) 

ణా & గ 2 ఖు న వ టు జ్ 

నృత్యానికి గజ్లైకటింది యా భజనల నె, రామభజనలాగే “జె హరనాళి 
ల జ అ ర్త 

72 గా శాం యం చ ₹ యు లం డద లం [an 
జె, కుసుమకుమారిజె *” అనే నామంతో ఎకాసోలూూ సపాహాలూ కూడా 
చలం యే 

5 

జరుగుతుంటాయి. పూర్ణం యూ భజనలు ఇదురుపొక్క కొంకుదురు, 
దం 

రాయవరం, సె. సావరం, మండపెట, మనాంద్యవాడ, అర్హమూరు, 

నాల జ రా దాళ్తూం ద మించు జ కే pe న ల 
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కాకినాడ, రాజమండి?, ధవశేశ్వరం, కొవ్వూరు, ఒమవరం, ఆకివిడు, 

ఏలేశ్వ రంలలో ముమ్మరంగా జరిగెని. ఈ రచయిత తక్షిదంగః ఏలు, 

హరనాధభకులు కావడంవల్ల కొంకుదురులో యా రచయిత యిల్లుకూడా 
Rn +) 

హరనాధభజనలకు ఆలవాలంగా ఊండేది. 

పండరిభజన 

దలయాకారంలళేౌనిలబడి, కామా రంరందుబట్టలు ఓంచ్కి చేతిలో కాహాయ 

రంపజంతాతో దాదాపు 40 మండి నృత్యంచే పాడుతు6టి, అవలయం 

సుధ్యవదనుతూ. గురన్త పొటవెముతూ నృత్యగతి నడుపుతుందే హార్మోనీ, 
పుద్దైలఎ అనుస. స్తుంటే చూసే జనం విస్తుపోయెలా సాగుతుంది పండరి 

భజన. “ఇక ఎంతాదూరామో ఎదగామే పండార” అనే పాటకు వరు 

చేసే భావ నృత్య న్యాసాలు చక్కని రసస్ప్పూ రని కలిసూ చూపరులను 
తావ "జ 

పులకింపజేస్తాయి, అది ఈ భజన రీతి దినిని తూర్పు గోదావరిజిల్లాలో 

గొల్లలమామిడాడ వా_స్టవ్యులు శ్రీ పడాల సత్యనారాయణేడ్డి గురువుగా 
ఆ వరిసరగాంమాలలో ఎన్నో జట్టులు తయారుచేశారు. అవూళ్ళోనే శ్రీ 
బై రాగిరైడ్డికూణా పండరిభజనల గురువే. 50 వళ్ళ కి9ితం పందలపొక 

వాస్తవ్యులు శ్రీ కొవ్వూరి ఆదినారాయణ వెడ్డి పండరిభజన గురువుగా చుట్టు 
పక్కల ఎన్నో గా9మాలలో దళాలు తయారుచేశారు. 

ఈరచయిత గొంతు మాధుర్యానికి మురిసి పసితనంలోనే వీరు 

పండరిభజనలో తర్చీ దుయిచ్చి భ్రజనలకు తీసుకుపోయేవారు. ఈ 

రచయిత కాలు నాట్యాలలో పదునుతేరనచోటిదే, - 



యం న్ 

చెక్కభజన 

గాిమాలలో యువకులు రుమాళ్ళు నడుహుకుబిగించి కుడిచేకిలో 

ఇక్కతో చేయబడినచిడతలను తాహనుగుణంగా వాయిస్తూ, ఎడ ముచేజతో 

కీ రనలోనిభావాల్ని అభినయంచే "౫ ఒకవలయంగా నిలిచి కాళ్లకు 

గజ్జెలుకట్టుకొని ఒకేరీతి గంతులు వేస్తూ, కదులుతూ, వలయంలో గురు 

వుండి ముందుపొడుతుంటే, అందరూ పితిచరణం తిరిగి పాడుతూ, 

చూసేవాళ్ళకి భ_కిరసం ఊప్పొాంగేలా చేసారుయోభ జన. లోపల వల 

యంలో హార్మోని, మద్దెలలు వాయిస్తుంటారు. ఇది పండరి భజన 

లాంటిదే గాని ఆ వేషాలూ, ఆ జెండాలూ వుండవు ఆ పాటలు వేరు, 

నృత్యం కదలికలువరకూ మాతం అడే ధోరణి, 

(£9 

ఇది ఒక గురువును పెట్టుకొని వర్షాకాలంలో పేటల్లొో కుర్రకారు ఇరవై 

ము ప్రై మంది ఈ పాటలు, ఈ నృత్యం, అభినయం నేర్చుకుంటారు, 

ఇంచుమించు పేటకో బృందం వుండేది. పేటళలోగల ఆలయాలముందు 

వీరు అభ్యాసంచే సేవారు, ఆ వాటలుచూణా శబ్టోచ్చా రణల నాటు గావున్నా 

(గాామ్యురల్ర దేవునిభ క్రి, ఆవేశం గూడు కట్టుకొని వుంటాయి, గై 
సగ 

గోరింటాకు పెడతా రారా ॥6॥ 

ఎనిమిదిమూళ్ళిరవై నాలుగు 

తొమ్మిది మూళ్యూ ఇరవై ఏడు 

పదకొండు మూళ్ళు ముఫ్పై మూడు 

పన్నెండుమూళ్లూ ము ప్రై ఆర్ష iB 

అనేది ఒకపాట, జానపదులు విద్యావంతులు కారుకదా! అందువల్ల 
యిలా పాటల్లో ఎక్కాలుకూడౌా . ఎక్కించటం లెక్కలు సులువుగా నేర్ప 
డానికి అయ్యుంటుంది. చెక్కభజన ఈ కింది గణపతి పా9ర్దనతో 
ప్యారంభిసారు, అ 



నీవు శివుని కుమాతరుడపు గణనాధా” 

చేసూ చే పెఈభజన ఎంతో నయనానందంగా 

టుంది, ఇంచుమించు నృత్యం కోలాటంలోలాగే- ఇందులో రామ 

అకా అట ] క్త క ది . జ క రనలాంటి భ * గీతాలు, కృష్ణలీలళు, వేడాంతత తా లు సొడకాంం 
మేల aa) wl! ళ్ సలి. 

వ. కాలలలోనూ నృత్యం 

జొుా పదా సుంటార, బాడి భ_పరబో 
ళీ ర అలాల 

ఎలి, లయ అలవాటు వేస్తుంది, 

నృత్యతాళభజన 

ఇందులో చెక్కలకు బదులు చిప్ప తాళాలు వాడతారు. దీనికి 

నృత్యం, తాళం (పథధానం, మధ్యలో వత్తులువెలిగించిన దీపంచెట్టు 

ఉంటుంది. వారు దానిచుట్టూ వలయంగా నిలబడి “తాండవనృత్య 

హరీ గజానన, ధిమికిట ధిమికిట బాజామృదంగ్క హరిలోరంగహరీ 

గజానన” అనే గణపతి పార్థనతో పారంభించి భూమి అదిరేలా గెంతుతూ 

ప9క్షకదృష్టైని తష వ కిందీ9కరింవ జేసుకుంటారు. “రామభజనచేయరే 

రజితాగిరి రానుభ జనచేయరే, తంబురమీటుతూ తాళము చేయుచూ 

తకిట తిటయని నృత్యము సల్పుచు, రామభజనచేయరి అనే కీర్దన 

మంచి దరవులకో ఊపేసి జనంచేత శభాష్ అసిపించుకుంటారు. దీనికీ 

చెక్కభ జనల లాగి గురవు దలయం౭ం. ఉండి కీ ర్రననడుపుతూ అడు 

గులు చూపిస్తూ భజనచేయిస్తుంటా డు. హార్మోనీ మద్దెలా మావా 

నికి పంత్యేక వేషాలు కోకపోయినా రుమాలు నడుముకు చుట్టడం, 

కాళ్ళకు గజ్జెలుకట్టడం ఉంటుంది, “శ్వా మలాదేవి ల రమ్మంటేరాపౌ 

నే వీర భజనకీ ర్తనకి ముగ్గులు కొనివారుండరు, 

అతు 
Chr 

ల 

ఇవి దేవుడి సంబరాల్లోనూ అమ్మవారి జాతర్లలోనూ తూర్పు బా 

పశ్చి వముగొచావరిజిలాలలొ యిప్ప టికీ కనిపెసుంటాయి. 
an) pane) 

వీధి భాగవతులు పలురకాలు; కూచిపూడి భాగవతులు, తూర్పు ' 

భాగవతులు యానాది భాగవతులు ఇలా ఇంకా ఎన్నో. తూర్పు 



to 4 

భాగవతులు భామా క్రలాప6, గొల కలావం లాంటివి ప౦దర్శ స్తుంటాద ల 

ఇందు మాటలు తూర్పు యాసతో నూ, రాగాలు తోలుబొమ్మలాట ఫణితి 

లోనూ ఉంటాయి. “*చిటపటచినుకులు దుప్పటి తడిసెను” వీరిదే. ఇది 

యక్షగాన పి 0కియ, తెరలా చిన్న గుడ్డకట్టి, దానిపనుకనుండి భామ 

రాగానే ఆతెర తాలగిసాప. నృత్యం శాస్త్రీయం కాకపోయినా సశాస్త్రీయ 

మన్న ౧త భా 908 కలుగుతుంది. ప్రతి దరవుకీ వంతగా ఒక బా9హ్మణ 

వేషధారి ఒకరిద్దరు. తాళంకొ వ్ట్వా త్రూ మద్దెలవాయిద్య గాండూ) 

సహకరిస్తూ నాటకంవ? మంచి రగా నడిపిస్తారు. యానాది భాగ 

వతుల “చెంచులక్ష్మి” నాటకం విసిద్దమైనది. “చెట్టులెక్కగలవా నరహరి 
పుట్టలెక్కుగలవాి వంటి పాటలు వల్లిప్రిజల నోటపట్టడానికి వీరి వీధి నాట 
కమే. కారణం. మాదిగభాగవకులు కొంచెం రంగాన్ని ముందుకు 

నడిపారు. పందిరికింంద బల్లలు వేసి ముందు తెర వెనుక తెర కట్టీ 

నాటకం ఆడేవారు. వీరి నొటకాలలో ప్రసిద్ధి చెందినది “శశిరేఖా పరి 

ణయంి. పాటలూ మాటలతోపాటు నేటి వద్యవఠన విధానం కూడా 

చోటు చేసుకుంది ఇందులో, నేటి నాటక రంగానికి దగ్గరగా ఉంటుంది 

వీ ప్రదర్శన, 

శ్రీనాథుని చాటువులళో “భాగోతుల బుచ్చి గాడు” అనే మాట వీరి 

పా9చీనతను తెలుపుతుంది. ఈ భాగవతులుకూడ “తాండవ నృత్య ౧హరీ 

గజానని అంటూ గణపతి పా9ర్భనతో అర్థరాతి9 పాగిరంభించి కెల్ల వారే 

వరకూ ఆడేవారు. 

ఈ భాగవతుల ప్రదర్శన వియోగ ప్రయోజనాన్ని గూర్చి ఒక 
చారిత్రాత్మక గాధ కూడా ఉంది, కేరి శ, 1505 _ 100% కాలములో 
విజయనగరపాలకుడు కృష్ణదేవరాయల సవతి అన్న అయిన వీర 
నరసింహరాయల ఆస్థానంలో ఒకనాడు కూచిపూడి భాగవతుల పృదర్శన 
వీర్పాటయిందట, విజయనగర రాజుల ఏలుబడిలో నున్న “సిద్ధవటం సిమి 

“సమ్మెట గురవరాజు? అధీనంలో ఉండేది. ఆయన పన్నులు వసూలు 
చేయడంలో ఘోరాతిఘోరకార్యాలు చేసేవాడట. పన్ను లివ్వనివారి 
భార్యలను ఈడ్చి తెచ్చి వారి స్రనాగా9లకు చిరుతలు పట్టించి దారుణంగా 
హింసెంచేవాడట. ఈ భాగవతులు వాని హింసాకాండను, అతని దుష్టచేష్ట 
లనుకన్నులకు కట్టినట్టు వ9దర్శించారట _ దానితో రాజు ఉఊగు9డై దండ 
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ఖ్ న న 
స్ తా omy a శ జ ళ్ జ po జు 

ఉననా సంర వ్యా ర క ఇం డి OE స ఆ ~~ rr ల తి mw pm Pe Bh we త mm సం బాజా అ a 
ర Dm mC ఓ వ mr లలు జు ఆ స అ అము మటు చ్ ఇ మలో cae |? 

టి లో వం. 

ల య cn ల య. ట్రే wu" ఖ్ నే లీ . 

Woy TTT OT tC అలా దడ టి 

ఎవం ర క. అద క వం విర రు ఈంది... వాం టికణలే కొ 
ల... కశ ఉల Uh (ఆ) yi అ లు sc కరి he న్ు “ర a a గ్ 

Ps) 

న కన Co CN అ క్క 
అంళరా*" టకొాగి అలప్తుకు తసుండి. అకక 

వ్ ద 

ణా గ అన డి వి అట ల నార ఆడు ఊరంముధ్ను కాళిజాగాలా పందిరివస్తి ము రాడు ప9క్ళ్కులానా? సిజేసి, 

నాలుగవవె పు తెల్లనితెరగట్టి, లోవల ఆముదందీపాలవెలుగులో ఆతెర 
మలాలా 

మీద తోలుబొమ్మలు నిలిపి వానిని కదుపుతూ రామాయణ, భారత, 

భాగవత ఘట్టాలను కీర్తనలుగానూ, పద్యాలుగానూ, వచనంగానూ ఆయా 

పాత9ల సంభాషణలుగా పెనుకనుంచి పలుకుతూ మంచి రసవత్తరంగా 

రాతంంతాసాగించే పుృదర్శన తోలుబొమ్మలాట మధ్యమధ్యలో బంగా 

రక్క, గాండోలిగాడు, కేతిగాడు, జుట్టు పోలిగాడు హాస్యోక్తులతో 
పే9క్షకుల్ని అలరిస్తూ నిదుర మేల న్కాలుపుతుంటా రు, వీరి సుదిర్హ మైన 

తారస్థాయిరా గాలావనవద్ధతికి తోలుబొమ్మలాట రాగాలని పితీతి, 
అ 

ne | ఆనంద ఖెరచెపిగడ బలె గమ్మత్తుగా ఉఊంపుందం. సబుఖారి 

రాగం కర్టులిడ్డ ఈరాగాలు స్ ఫేటప్పుదు ఒకరు తీస్తున పరాగం 

Cal 

కడం అడోవర్దరిగా హంటు 6టు6ద్, 

రి శ “సంస్క తంలో ఛాయానాటకనులనేవి ఆంధందే దేశంలో తో 

బొమ్ములాటలుగా వ్యవహరించ బడు ుుతున్న వి. టౌ మ్మ లుచే సే పదార్థాన్ని 

ట్ర్ వీనికా పేరు వచ్చింది”. 

రొ ఎ 

రు 

** వినోదంతోపాటు విజ్ఞానాన్ని, రేడియో లూ వార్తావ తికలూ రేని 

రోజుల్లో వారాప9సారాన్ని ప్రజలకు అందించిన యో బొమ్మలాట 

మానవుని ఆదివినోదముిి 

తోలుబొమ్మలాట ప్రదర్శనలో మొదటగా తెరమీదగణపతిబొమ్మను 
ప్రవేశ పెట్టి __ 

* కూర్మావేణుగోపాలస్వామి. నాట్యకళ, ఫిబ్రివరి.మార్చి 1870, పు, 114 
** యం, వి, రమణమూర్తి డిటో పు, 119 
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“శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం 

ప9సన్న వదనం ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నో పశాంతయే 

అగజానన పద్యార్మం గజానన మహర్నిశం 

అనేకదంతం భకానాం ఏకదంతపుపొస్మహెి అనే శ్లోకం 

తోనూ ___ 

“కుండము నేక దంతమును తోరపు బొజ్జయు 

వావుహ స్రమున్ మెండుగ మోయుగజ్జెలును 

మెల్లని చూపులు మందహాసమున్ 

కొండొక గుజ్జు రూపమున కోరిన విద్యలకెల్ల 

నొజ్జయై యుండెడి ఓయి గణాధిపా నీకు మొక్కె దన్” 

అనే పద్యంతోనూ గణపతి పా9ర్భనచేసి తరువాతో*సరస్వతీ నమస్తుభ్యమ్, 

వరదేకామరూపిణీ, విద్యారంభం, కరిష్యామి, సిద్ధిర్భవతు మే సదా” 

అనే పా 9ర్ధనతో సరస్వతీబొమ్మనూ వ9దర్శిస్తారు, 

ఆ తరువాత బంగారక్క కేతిగాడు, గాండోలిగాడు తెరమీది కెక్కు 

తారు. వీరు పిదర్శనచేయిస్తున్న పెద్దలపేర్లు పేటపేదనాపేర్కొని 
ద (a) nn 

ప9శంసి సూ యితర చోట్ల తమను ఆదరించినవాళ్ళపిర్లుచెప్పి స్తుతించి, 

ఆపిమ్మట తాముపిదర్శింపబోరయేకధను తెలియజేసారు. రంగనాధరామా 
ఆహా 

యణంలోని లంకా దహన కధను వీరు విదివిగా వదర్శిస్తారు. 
లో 

3 

ఒకసారి ఒకతోలుబొమ్మలాటమేళం ఒకఊరునుంచి అడవిదారిన 

మరొకఊరు వెళుతున్నా రట, అడవిని బీకటిపడితే 5 కొందరువచ్చి ఆరాతి 

ఆక్కడ బొమ్మలాట వెయ్యమని. తెల్ల వారి పా।తోపికంయిసాముని చెప్పా 

రట అర్థరాతి ఆట పొా౦రంభ మయ్యింది. జనం కుప్పలు తిప్పలుగా 

వచ్చారు. కొంతఆట అయ్యెసరికి అంజవేయపాత్యప)వేశించి దరువులో . 

మంచి రష్టుగా వేషం సాగుతోందట. మధ్యలో ఆటగాళ్లు పేిక్షర్ 
రసస్పందన చూద్దామని తెర త్రాలగించి చూసేసరికి పే9క్షకులు ఒక్కరూ 
లేరట.  ఏవింటాతని ఆశ్చర్యపోయి అప్పటివరకూ ఊన్న ఆపేక్ష కులు 
దెయ్యాలూ భూతాలూ అని అర్థమై భయంతో యిక వదలకుండా తెల్ల 

వారూ ఆంజనేయపాత్యనే ఆడించారట, ఆంజనేయస్వామిపేరు తలిస్తే 
దెయ్యాలూ భూతాలూ పారిపోతాయట,. ఇది ఒక కదే అనుకోండి - 



కాని వర్గాలు. కురవకుంటే వంచే బారశలేని విరాటవర్వంజడిప్తై 
ఇ 

ts 

వాలా సారకాది యిహులికీ పెజనాలరు పెద వికాసం, 
ml ఓం శ జు అ 

తలుబామ్మలాట యై గాన పద్ద చే ఉంటుంది. ఇందులొ డింప 

లు వచనాలు పద్యాలు దవుక్పలు ఉంటాయి =:కతోలుతో బొమ్మలు 

ారుచేసై రంగులక్టి వారికి కావలసినరూపలేి అద్భుతంగా వారే 

కక దిదుజాద 
ఫం ళా 

తొలుబొమ్మలాటవారి పృతిభను గూర్చి భాస్కర శతకంలో యిలావుంది. 

“ఇంచుక నేర్పు చాలక విహీనత జెందిన నాకవిత్వవున్ 

మించు వహించి నేకతన మిక్కిలి యెట్లన తోలు బౌమ్మ లన్ 

మంచి వివేకి వాని తెరమాబున నుండి ప్రశ స్తరీతినా 
ద 

డించిన వాడవే జనులడెందము నింపవె పీతి భాస్కరా 
శో 

కబ్బయా మాత్యుడు తన అనిరుద్ధ చరత పీఠిక 12వ పద్యంలో - 
ఒ తెరలో కధ చొప్పున బొమ్మలాడగా, నొకకడ 

హాస్యపుం 'బ్రతిమలుండవె పెక్కులు వెక్కిరించుచున్”” అని [వాశాడు, 

ఇది కథకు సంబంధంలేని విషయాలు కూడా మాట్లా డుతూ హాస్యాన్ని 

అందించే. గాంలిగాదు బంగారక్క కేతిగాడు పొతఠతృలనుర్దుశించి 

చెప్పినది, 

పండితారాధ్యచరత9లో పొల్కు డికి సోమన _ 

*శ “భారతాది కధల చీరమరుగుల నారంగవబొమ్మల నాడిం 

చువారు” అని బొమ్మలాటల పేరాన్నాడు. అంటే 12వ శతాబ్ది నాటికే 

వమవి పరిసిద్ధిలో ఉన్నాయన్నమాట, 

గోదావరిపీమలో యీ తోలుబొమ్మలాటవారు కారనాడ దగ్గర 

మాధవవట్న ౦లోనూ, ద్వా రపూడిదగ్గర జడ్. మేడపొడులోనూ, వీలూరు 
దగ్గర శనివారప్పి టల లోనూ, రాజక మండి9దగ్గర ధవళశేశ్వ రంళో నూ అనాది 

నుండీ ఉంటున్నారు. “జక్క మాధవవట్న౦ గా9మం గివాసస్థలంగా 

చేసుకునిరమారమి అయిదువందల కుటుంబాలు నివసిస్తున్నా యి”. వీరిలో 

లనే 

* ఎస్. గీత, “అభినయ” 28, 29 డిశంబరు 1980 సంచిక 

“తోలుబొమ్మలాజి వ్యాసంనుండి, 
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అనవ ర్తి వెంకటస్వామి, వనవ ర్తి సిదయ్య, డోలు కోటయ్య, శ్రీమతులు 

తోట గండమ్మ, అనపర్తి గనమ్మ, తోట కోటమ్మ, తోట కోటిలింగం 
మొదలగువారు ఒకనాడు పేరెన్నికగన్న కళాకారులు, 

పంబ కథ 

“అంబ రావే జగడాంబ రావే” అంటూ పల్లెల్లో సత్తెమ్మ సంబరాలు 

చేస్తుంటారు. సాంబాణీి ధూపాలతో పంబలాళ్ళు సత్తైెమ్మ ఆదిశ క్రి 
అనీ, సృష్టి అవిర్భావం, సతెమ్మ మహాత్వ్యాలూ గూర్చి ఈ పంబకధ 
చెబుతారు. ఒకరు పంబనాదం వాయిసారు. రెండు సన్నని చిన్న 
వీరణాలు లాంటివి కలిపి కట్టబడి ఒకోవై పు ఒక్కోదాన్ని పుల్లముక్కలతో 
వాయిస్తుంటే “పంబలక్కం పంబలక్కంి అనే శబ్దం వస్తుంది. మరొకరు 
జముకు వాయిస్తారు. ఇంకొకరు శృతికి తిలి ఊదుతుంటే ఒకరు 
కాలికి గజ్జెలు కట్టుకొని ఎగురుతూ కధ పాడుతుంటే వాయిద్యాల వారం 
దరూ చెవిదగ్గర చెయ్యుంచి 'ఆ _..... ..” అని ఆకడతారు. జనం 
కూర్చుని ఎంతో ఇష్టంగా వింటుంటారు, దీన్నే పంబకధ అంటారు, 
తెల్లవారాక వీరు సంబరంగా సత్తెమ్మని ఊరావలికి సాగనంపేటప్పుడు 
సత్తెమ్మ గుడిముందు నుగ్గుతో వేసిన పద్మంలో మేకపోతునుకోసి ఆ 
రక్తంతో ఆ ముగ్గు తెత్తేసి కొత్తకడవలో పోసి (దినినే క తెరకడవ 
అంటారు తమలో ఒకరికి కొత్తకొకకట్టి రవికతొడిగి నె క్తికెత్తుతారు. 
మేక ప్రేగులు కీసి అతనికి ఎడజందెం, పెడజందెంవేసి అతనిని స తెమ్మ 
గా భావిస్తూ వీధులవెంట ఊరేగింపుగా తీసుకెళతారు. ఊరు చివర 
కొచ్చే సరికి ఆమె నుద్దేశించి - 

ఏ తల్లీ కన్నదే నతెమ్మా + 
నీది మల్లేపువ్వుల ఛాయ 
నీది మల్లే మొగ్గల ఛాయ్” 

అని సన్న సన్నగా ఆశ్లీలార్థంవచ్చే టట్టు పాడుతూ ఊరుదాటగానే పచ్చి 
బూతుపాటలు పారిరంభిస్తారు, అధి ఆమె కిష్టమటమరి, కృీడాభిరామంలో బవనీలు అని చెప్పబడ్డవాళ్ళు వ్లీశ్ళే వీరు కులానికి మాదిగలు, రామ 
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చందపురం దగ్గర వసలపూడిలో ఇప్పటికీ వీరున్నారు. ఈ సత్తెమ్మ 

ప ందలపాక్క కాకినాడ జగన్నా ధపురం 

ఇక తాడేపల్లిగూడెం దగ్గరగల పెంటపొడులో దానమ్మ సంబర౦ 

కూడా యిలాగే చేసారు. శనివారంరాతి9 పంబలాళ్ళు తెల్లవార్లూ దానమ్మ 

కధ చెబుతారు, ఇది మాంధాతరాజు కథ, -ఆరాజు యొక్క బీఓినిజాయితీ 

లను భోష్టు పట్టించడానికి జకపద్ధతి పృకారం దానమ్మ (దేవత తనశ క్రి 

యుక్తులన్ని ఉపయోగించి రోజును అష్టకష్టాలపాలు చేస్తుంది. (హరి 

శృ ందు9జ్జి విశ్వామితు9డులాగ్ర. అలా ఎన్నీ 'యిబ్బందులకు గురిచేసినా 

లొంగని మాంధాతరాజునుమెచ్చి తన సంపూర్ణ శ క్రియుక్తు లతో అతనికి 

అష్టయిశ్వర్యాలూ కలుగజేసిన దేవతగా సే రిస్తూ కథ ముగిసారు, 

తెల్లవారి ఆదివారం జంతుబలులు, పగలు పదిగంటలకు వ9ధానపాత) 

దారుడుదానమ్మ క త్తెరకడవని న 9కెత్తుకుని తనకి దానమ్మ పూనినట్టుగా 

అభినయిస్తుంటే గాంమసంచారం -_పాధరంభమవుతుంది. సత్తెమ్మ లాడే 

దారిపొడుగునా కాళ్ళమీద నీళ్ళు పొయ్యడం, బట్టలమీద నడిపించడం 

మామూలే. ఈ సంబరానికి తూర్పు గో దావరినుంచికూడా వస్తారు దానమ 

భక్తులు. చుట్టుపృక్కలగాామాల ప౦జలు కులభేదంలేకుండా భక్తితో 

కొలుస్తారు. కొత్తకార్లు, ట్రాక్టర్లు, లారిలు కొన్న వారు యీ దేవత 

దగ్గరకుతెచ్చి, హూజలువేసి తునిదగ్గర తలుపులమ్మలో వదగ్గరలాగ 

యీమెకు జంతుబలులనిస్తారు, 

మాదిగలకుల వేల్పు గొంతేలమ్మ సంబరంకూడా యిలాగే చెస్తారు 

పంబలాళ్లు. వీరు చేసేవి యిలవేల్చులు, కులవేల్పుల సంబరాలు. 

తంబుర కథ 

తంబురకధ అంటే తంబుర భుజానవేసుకొని ఒకచేతో వాయిస్తూ 
రెండవచేతిలో అందె కొడుతూ ఒక పురుషుడు, పృక్కన కక్కి వాయిస్తూ 
ఒకస్త్రీగాని ఇద్దరుస్ర్రీలుగాని “తందానతాని అని వంత పొండుతుంటే 
బాలనాగమ్మ, కామమ్మ,  లక్ష?మ్మ, సన్యాసమ్మ మొదలగు కధలు 

చెబుతూ పల్లిజనులకు వినోదం కలిగించి వియ్యం, పాతబట్టలూ 

వసూలుచేసుకుంటారు. * “ఈ. కధల్ని [వత్యేకంగా. ' జంగాలఅనే 
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ఒకకులంవారు చెప్పు చుండడంచేత ఈ కథా ప్రక్రియకు జంగంకధ 

అనేపేరు ప్రఖ్యాతమయింది. ఈ కధాసంవిధానాన్ని సిరికి జంగాలు, 

ఈత ముక్కు జంగాలు ఎక్కువ వ్యాప్తిలోకి తెచ్చారు. వీరు వాయించే 

గుమ్మెట అనే వాయిద్యాన్ని (ఢక్క్రి బుడిగె అంటారు. అందుచేత 

వీరిని బుడిగెజంగాలని కూడా పిలుస్తారు.” దీనికి కుడిఎడమల ఇద్దరు 

వంతలు, మధ్య కధకునితో నృత్యంజోడించి బల్ల కెక్కించారు, ఇలా 

బల్ల కెక్కిన దానిని బు|రకధ అంటారు. ఇందు “పల్నా టియుద్దంి 

“బొబ్బిలియుద్ధం? సృసిద్ధిపొందాయి. ఫీరిరగడ వీరావేశం తెస్తుంది. 

ఉ'సంగితం, నృత్యం, నాటకం - యీనాటి జానపద రీతుల 

మేలుకలయికను మనం బుర్శకధలో చూడగలం, బురకధలో నవరసాలూ 

ఉన్నాయి. సామాన్య ప్రజలకు సాంఘిక రాజకీయ చైతన్యం కలిగించ 

డంలో దానికదేసాటి,” 

+++4* శ్రీనాధుని కాలం నాటికే బురృుకధలు బాగా పృచారంలో ఉన్నా 

యని క్రీీడాభిరామంలోని యీకి9౦ది పద్యంవల్ల తెలుస్తుంది, 

దృత తాళంబున వీర గుంభితక ధుంధుంధుం కిటాత్కార సం 

గతి వాయింపుచు నాంతరాళిక యతి గా9మాభిరామంబుగా 

యతి గూడం ద్విపద పంబంధమున వీరానీకసముం బాడెనొ 

క్కత ప౦త్యక్షరముం సమారకులు ఫీట్కారంబునస్ దూలగన్” 

అసలు తంబురకధ రూపంలో నేడు యీరచయిత చెబుతున్న 

“పార్వతీకళ్యాణంి 'కథి పండితపామజనరంజకమై ప్రజల్ని విశేషంగా 

ఆకట్టు కుంటోంది. ఈప్రక్రియా వైశిష్ట్యం యీనాటికీ జనరంజకమే 

అని యిది చెబుతుంది. 

 జవుంకులకథ 

“సారంగో సారంగ”, “రాజూలేనప్పూ డూ రారాదా పోరాదా” అంటూ 

చిత్సాంగి సారంగధరుడ్జి ప్రేశేపించడంవరైరా కీర్తనలు చీ వ్రిర్యక లా 
..* సహదేవ సూర్య ప్రకాశరావు, రూపకళం పు, 87 

** లక్షీ కాంత మోహన్, నాట్యకళ. ఫిబ్ర)వరి-మార్చి 19070. 

పు 128, 180... . 

క్ష థీనివాస చకివ ర్తి, యక్షగానవ్యాసం, నాట్యకక, ఫిబివరి 

మార్చి 1870. పు 12, 18  / 
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లజ అవి వాడుతూ సారంగధర. కన్యక, బాలరాజు కథలు చెబుతూ జ. 

రాతు9లు పే పెటళ్లో జనాన్ని వినోదింపదేస్తారు జముకుల కథకులు, ఇందులో 
నాటకవ9కి కరియకువెందిన సంవాదాలు ఎక్కువ. కధకు సంబంధించిన 
పా(తలు సారంగధరుడు, చిత్యాంగి, రతా లగి వంటి పషాలు ధరించి 
కొందరువచ్చి ఆయా పాత9ల సంభాషణలు చెబుతూ నృత్యం వేసా 
అభినయిస్తుంటారు. మిగిలిన వాళ్ళు శృతికి అనపకాయబురితో చేసిన 
తంబురవాయినూ ఒకరు జముకు వాయి యిద్దరు కథ నడుపు 
తుంటారు. పేట ప్రజలు ఎంతో ఆరెతో ఈ కథలువింటారు. 

ఎపురొాణఖం౦ 

“అంగాని వేదాః చత్వారో మీమాంసా న్యాయ విస్తరః 
పురాణం ధర్మ శాస్త్రంచ విద్యా హ్యేతే చతుర్ధశః” - 
చతుర్దశ విద్యలలో పురాణమొకటి, 

“పరము పౌరాణికుల్ బహుపురాణ నముచ్చు యంబని 

మహిని గొనియాడు చుండి 

-- నన్నయ (ఆది పర్వం శిడి 

ఒరయస్ నన్నయ తిక్కనాది కవులీ యుర్విన్ 

బురాణావళిన్ డెనుగుస్ పేయుచుిి 
-- బమ్మెరపోతన (ఆంధ9మహాభాగవతం పీధమస్మంధం 18) 

“జనులు అప్పు డప్పుడు పౌరాణికులవలన 

భాగవత భారత కథలను వినుచుండిరి” 

— నన్నెచోడుడు (కుమార సంభవం, ఆ ౧౧) 

““ఏబుధ విపురిల బిల్వగ బంచి 

వినుము భాగవతంబు విజాన మొదవ 
భారత రణకథ పాటించి వినుము. 

— శ్రీనాధుడు (పల్నాటి యుద్ధం) 

ఇలాగ పురాణవ9వచనమనేది నన్న యకాలంనాటికే కనబడుతోంది, 

పైగా మధ్యలో ఏకాలంలోనూ మరుగుకుపోకుండా అవిచ్చిన్నంగా 
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సాగివస్తున్నుట్లు వివిధతరాలకు చెందిన తరాగ కికవులరచనలళో వుటం 
కించడంబట్టీ గ్రహించవచ్చు, 

ఇది ఒక విశిష్ట విధానం. మౌఖికంగా, అశువుగా, అనర్గళంగా 

మాల్లాడే సరళ భాషా చనుత్కార సామర్థ్యం దీనికి ముఖ్యావసరం, 

దీనికి వ్యాస పీఠం అని కూణడాపేరు. దీనినిబట్టి ఈ పురాణప9వచనం 

వ్యాసునినుండి పరంపరగా నస్తున్న ట్లు భావించవచ్చు. వ్యాసశిష్యుడు 

సూతమహాముని పరమ పౌరాణికుడు, అష్టాదశ పురాణాలను ఆపోసన పల్టీ, 

ఆనాటి జనసామాన్యమునకు విశ్లేషించి చెప్పినవాడు. పురాణం అనేది 

ఇంచుమించు ఏక వా తాఫినయం. చతుర్విధాభినయాలలో వాచకం 

అతని పీవచనమే. పురాణం చెప్పునప్పుడు మామూలు బట్టలు కాకుండా 

అతను కట్టే పట్టుపంచి, విభూతి రేఖలు, విసనకర్ర ఆహార్యం. ఇక 

సాత్వి కాభినయం పౌరాణికుడు కధలోతానులీనమై శోగితలలో కూడా రసాను 

గుణంగా రోమాంచకంపశ్వే దాదులు కలిగిస్తాడు, కనబరుస్తాడు. ఆంగికం 

కళ్ళూ చేతులూ, ముఖ కవళికలూ సందర్భాను సారంగా తి9ప్పు తూ 

అభినయిస్తుంటాడు, అందువల్ల పౌరాణీకునిది ఏకపా తాధినయమని 

చెప్ప వచ్చు, 

గోడావ:నీర త్యాగితె కవిత్వం వసుందని, కృష్ణాజజాలు | తాగితే 

సంగీతం వస్తుందని ప9తీతి, ఇది నిజమేమో అన్నట్టుగా గోద వర్ 

సీమలో పురాణ పృంవచనంచేసే సాహిత్య పండితులు ఎక్కువే. 

గంధం సుందుంచుకొని పురాణంచెప్పే పద్గత్రేకాకుండా గంధం 
అవసరంలేకుండా పురాణవవచనం చేసేవారుకూడా ఉన్నారు. వీరిలో 
విశేషవపిభ్యాతిగన్న వారు శ్రీ పురాణపండ రామమూర్రిగారు. వీడిది 
రాజము హేంద%వరం, అద్వితీయమైన పాండిత్యంతో ఖంగుమనే కంచు 
కంఠంతో సామాన్యులకు సులువుగాతెలిసే ఉపమానాలతో అనువ 
మానంగా చెప్పేవారు, వచ్చిన పే9క్షకుడు మరికదలడం అనే ప౦సకక్రి 
లేదు, కధ పూర్తయ్యేవరకూ నిశ్శబ్దంగా కూర్చో వలసిందే. భారతం, 
భాగవతం, రామాయణాలు నైలలతరబడి విన్నూ మళ్ళీమళ్ళీ వినాలని 
పించేవి. తెలుగునేల నాలుగుచెజగులా ప9వచనంచేసి పిరుగడిందిన 
మహావిద్వాంసులు,. పండితపంకాండులు వీరు... -. 



అలాగే వాజపయాజుల గుబ ణ్యవార్త్రినారు మాడా (రాజమం 
జ ఓ + 

హేందృువరం) అనర్గళమైనధారతో సరంశముందరంగా. లౌకిక విషయా లను 

జోడించి ఆగెకచోట్ల పురాణదకవచనంచేసై వఖ్యాకిహొంచారు, పిళాపురి6 

చింతామణిశాప్ర్రిగారు కూడా యకోవలినే. ఓస్ జరాణం అంటె 

పం డంలోని జనం విరగాబడిపో యే వాదు. అమ్మ త మైన జనాకరణ, ఆ చెప 
మం ప 

హైగసు, పురాణాంతర్గత విషయాలచర్శ పండిత పామరుల 

పా ఆ 

జ్ 

నో Pr, > అలీ 

పరవపల్ని చేసేది వీత పురాణం కాకినాడ, మండపేట వగైరా పట్టి 

ణాలలో 7లలతరబడి చెబుతుండేవారు. 

ఇక రేడియోలో వ్యాస పీఠంద్యారా వాసికెక్కినవారు ఉషశ్రీగారుం 

వీరిది రాజమండి9. అసలుపేరు పురాణపండ సూర్య పృకాశదీక్షితులు, వీరి 

పవచనం తీరు మరోరకం. ఇది ఉఊపన్యాసధో రడి. పెవారిలా ఇలలతరబడిీ 

పిపచనం చెయ్యడం కాకుండా అప్పుడప్పు డు అక్కడక్కడ రామాయణ, 

భారతాలలోని ఘట్టాలు చెబుతూ తన అమృత వాక్స 9వాహంతో మనుషుల్ని 

మంత9ముగ్గుల్ని చేసేవారు. వారి వాసంగం ఒకసారి వింటే ఎవరై నానరీ 
ఆయన అభిమానిగా మారిపోవలసిందే. ఆగాంతు లోనిమాధుర్యరం, 

అవప్పడంలోని నేర్చు, అమాటలకూర్చు జనాకర్షణకు నుూలకళరణాలుః 

వాల్మీకి రామాయణం, వ్యాసభారతం సామాన్యులకు అర్హమయ్యులా , ల 

సులభశ్రై లలో ఆధునికంగా విశ్లేషిస్తూ చెప్పడం వీరి ప్రత్యేకత. 

గాంమంలోని గుడి ఆఅవరణలోగాని, ఊరి చావిడిగోగాని ఎశ్తెన 

బల్లమీద పురాణంశాస్ట్రులు గారుకూర్చా ని ఎదుట వ్యాసపీఠంమీద గం 

చ్చు. వుంచ్చి అది చదివి విపరిస్తుంటారు, కొంతమంది చదువుటకు 

వెలగా మరొకరిని ఏర్పాటు చేసుకొని వారు చదవగా వీరు దానిని సులభ 
శైలిలో ఆతవుగా వివరిస్తుంటారు. సాధారణంగా వాల్మీకి రామాయణం, 
వ్యాస భారతం, దేవి భాగవతం, కవితయ భారతం, భాస్మర రామా 
యణం, గోపీనాధ రామాయణం, పోతన భాగవతం, భ గవద్గీత శివ 

పురాణం గృంధాలను ఈ పహృవచనానికి ఎన్నుకుంటారు. వానాకాలం 

వచ్చిందంటే రాతు9లేగాక సాయంత్రం వేళల్లోకూడా గాఫమాలలో 
పురాణాలు వినబడుతూనే ఉంటాయి, జానపదులకు జ్ఞానభిక్ష పెట్టిన 

కళారూపాలలో దీని స్థానం గొప్పది. ఈపివ(చ్నంలో మధ్యమధ్య పే9క్ష 
కులను భాగస్వాములుగా చేయుటకు ౫ శ్రీమద్యమారమణగోనిందో మరి” 
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వంటి గోవిందబొబ్బలు కొట్టించడం, “రామరామ రామసీత అని భజనలు 

కూడా చేయిస్తుండడం చేస్తారు, ఇందు క్షోకాలూ పద్యాలూ చదివేరీకి ఒక 

పృత్యేక బాణీలో ఉంటుంది. అదొక చితిమైన ఛాయ. ఈప్పరాణ 

కాలక్షీపాలు గెలల తరబడి సాగేవి. చివర అందరూ పురాణంశాస్తులు 

గారికి భ_క్టీతో కట్నాలూ కానుకలూ చదివించేవారు, 

పొనుగంటివారు పురాణపఠనం గురించి ఇలా వాంసారు _ 

“కొలడికాలము కిందట (పతిగామమునందూ రాను భజనలు 

చేయు చావడిలోనో నుట్టి చెట్టుక్రింద వేయబడిన మట్టీ తిన్నె పైనో 

మునసబు కరణముల రచ్చసాలలోనో రాతి ఎనిమిదిగంటల సమీపమున 

వృద్ధులు, బాలురు, పురుషులు, స్త్రీలు సావకాశముగా కొంతసేపు కూర్చుండి. 

నిష్కల్మష హృదయములతో నిశ్చల దీక్షతో పురాణం వినుచుండెడివారు,. 
పౌరాణికుడు గంలీరకంఠస్వరముతో నట్టి నిశ్శబ్బసమయమున భారతమో,.. 
రామాయణమో, భాగవతమో బఠించుచుండగా కధాసందర్భములననుస 

రించి శిష్యులను భూషించువారు. క్పోష్ట, కృష్ణ అని తాత్కాలిక భక్తితో 

నరచువార్నలె ఒడలు తెలియని పవితాీనుభ్రవముతో నోలలాడు 
చుండెడివారు, 

“ఈ పురాణ శ9వణము వలన వ9జలళో భక్సిభా వము పెంపొందుటే 

గాక పుణ్య కార్యములందు దిక్ష, సంతుష్టి, శాంతి, థై ర్యము, సత్కార్యా 

చరణలయందు మక్కువ వెల్లి విరిసేవి, జాతి ఐక్యతకు ఇవి ఎంతగానో 
తోడ్ప డేవి”, 

సాధారణంగా పురాణ కాలక్షేపం [పతిరోజూ లోకకళ్యాణం కోరుతూ 
యీ కింది క్లోకంతో ముగుస్తుంది _ 

“స్వప్పి (ప్రజాభ్యాః పరిపాలయంతాం 
_న్యాయేన మార్గేణ మహి మహీశా 
గో (బాహ్మజేభ్యచృభమస్తు నిత్యా 

. లోకస్పమస్తాస్పుఖినోభవంతు” 

కొందరు __ 

“మంగళం కోనలేం దాయ మహనీయ గుణాత్మనే 
చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం” 
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అని మంగకంతో ముణిసాదు, 
వాలీ 

ఊషశ్రీ లాంటివా ళ్ళు “స్వస్తి” అని ఒక్క మాటశో ఒలచప్తువ్నారు, 

జే హరికథ 

హరికభకూడా జానపద కళాస్వ రూపమే. హకికభకులు కాలికి గజ్జెలు 

కట్ట ఎగురుతూ, హావ భావాలు పద్మా = సంగీతంజోడించి కీర్రనలి 

తోనూ, ప పద్యాలకోనూ, సంభాషణలకోనూ కథాకథనం సాగిస్తు మధ్య 
మధ్య పిట్టకధలతో హాస్యాన్ని గుప్పి స్తూ భారత, భాగవత రామాయకా 

కోని కధలకు పా9ిపంచిక విషయాలూ, ఆధ్యాత్మికవిషయా లూ జోడించి 

చెబుతూ పల్లెజనులనుఆక గి"మ్రా మద్దెల, వయొలిన్, హార్మోనియం సహ 
కారులుగా సెలలతరబడికూడా చెబుతారు. 

పగటి వేషాలు 

పగటి వేషాలు సామాన్యంగా వేసేవి శి వరకూ కనబడుతున్నాయి. 
రోజుకోరకం చొప్పున వీరు పగలు వేషాలువేసుకౌని ఊరిలో ఠిరుగుతుం 
టారు. ఇందులో శ! ₹ వేషం, మాంతి9కవేషం, లంబాడీ వేషం, బోడెమ్మల 
వేషం ప9సిద్ధి. మాదిగ వేషంలో క్ర అల్ పై శ హెతుబద్దమైన విమర్శ, బోడె 

మృలవేషంలో సంఘపరమైన విమర్శ, శక వే పషంల రె నిఖీభత్సం 'జకసారి 

చూస్తే మరిజీవితంలో మరపురావు. ఈ వేషాల్లోవీరు సంఘ దురాచారా 
లనూ, ,అత్యాచారాలనూ తూర్నా రబడ తారు. గమ్మత్తుగా వానిని అవహేళన 

చేస్తు నమాజందృష్టికి తీసుకువస్తుంటారు. 

నిజానికి ఒకనాడు మన పల్లెజనులకు విజ్ఞానాన్న ందజేసినవి చాల 

వరకు ఈ జానపద కళారూపారే, ఇఫ్పుశ్లీవి ఆదరణలేకక్షిణదశకు చేరు 

కున్నాయి, వీనిని పునరుద్దరించడం అంటే మన సంప్కృతిని పునరుద్ధ 
రించుకోవడం. దీనికి ప్రజలూ, పృభుత్వం, ఆయా రంగాల కళాకారులు 
బాధ్యత తీసికోవాలి. కనీసం మన సంస్కృతి చరిత9కోనమన్నా వీనిని 
కేసెట్స్లో భదంపరచాలి, 

కోతిఆట 
వానరాలు నరులకు మూల రూపాలని డార్విన్ సిద్ధాంతం, వా.వ 

అవయవాలూ, ఆలోచనలూ మానవునికి దగ్గరగా ఉంటాయి. మాట 
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రాకుద్నా మనిషికి మచ్చి కకాబడి అతనిమాటలు ఆర సుకుంటాయి, 

కూటికోసం కోటివిద్యలు అన్నట్లు కొందరుబిచ్చ గాళ్ళ పని మచ్చిక 
చేసుకొని వానికి తర్భీదు ఇస్తారు. పందర్శనకు ఊరిలో నికి తీసుకువసారు, 
యజమాని ఆదేశంపుృకారం అవి చేసెచేష్టలు జానపదులను చాలాబాగా 
ఆనందింప చేస్తాయి. అతడు కోతిని పొలంవెళ్ళి పశువులుకాసుకురారా 

.తిమ్మన్నా అంబే అక్కడున్న పుల్ల ముక్క తీసుకొని ముంద రకాళ్ళతో 

మెఢమీద పెట్టుకొని, వెనుకకాళ్ళపై నడు స్తూవెళుతుంటే చిత్రింగాహంటుంది 
ఒరే తిమ్మన్నా, ఈ బట్టలు మీ అ 'త్రవారెచ్చారు కట్టుకో రాఅని గుడ్డ ఇస్తే 

వీసిరిపారేస్తుంది. . ఈ బట్టలు ' మీ పుట్టింటిపారువంపారురా అంబే ఆ 

బట్ట ఆనందంగా భుజంమీద వేసుకుంటుంది. ఇలాంటి పనులెకాకుండా 

సర్కస్ఫ్బ్స్కూడొ చేస్తుంది. ఒక చిన్న ఇనువ చక్రింపట్టుకొని దానిలో 

నుంచి దూకమంటే "ఛెంగునదూకుతుందీ. అ చిన్న చక్కావికి నూగ 
గుడ్డలుచుట్టి మండి స్తూ దానిలోనుండి దూకమంబేకూడా నిర్భయంగా 

ఇంగునదూవె బయటకువస్తుంది, తల కీ9ందక్తు పెట్టి దొమ్మర మొగ్గల 

"వేస్తుంది. అతని ఆజ్ఞను పాట్రిస సూ ఎన్నో చిలిపి చేష్టలూ, చితా9లూ 

'చేస్తుంది, ఇది చూడేడొనికి 'మూగిన జనం పావలో,, అర్థ బియ్యమో 

పెట్టి తమ ఏ కళాపియ త్వా న్ని చాటుకుంటుంటారు. 

ఎలుగు బటాట = 

కోతుల్లాగే ఎలుగుబంట్ల నుకూడా. మచ్చి కవేసుకొని దానిచేత గంతులు 
వేయిస్తూ, 'చుట్టావేరినవారికి నలాంచేయిస్తు ఆడించి జన్మాశ అలరించి 
డబ్బులు, బియ్యం పోగుజేనుకొని యీకేళ జీవనాధారంగా బ9తుకు 
తారు 5 కౌరదరు, " 

పట్టంచూ డరబాబు 

+ సిసీమాలులేరో జుల్లో భూతద్ధంఎరిగినబుద్ధి మంతులు 'ఒకపెట్టికేసి 
ఆ పెట్టెలో వెనుకభాగంలో వట్టడాలు, పర్వ తాలు, “నదులు, పుణ్యక్షేత్రాలు, 
దేవుళ్లు మొదలగు జొమ్మలు ఒకదానికొకటి గొలుసుకట్టుగా అంటించి, 
పెట్టెకు ఇరువె వై పులాగలఊచలకు తగిలించి జరుపుతూ ముందు భాగంలో 
పెట్టెకు మూడునాలుగు బొర్కెలు పెట్టి ఆకంతల్లో భూతద్దాలు అతికి,.లో సల, 

ఎ నవ లర ల న ద చంచ నర న నక 2 
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నున్న బెమ్ములు ఒకొ గైక్ళుద్ జన పుతూ దూమెడ తారం. ఆ చూ టన గ 

ఆ బొకులకు సంబంధించిన. సమూనాతరవుంతెపుతూ పెస్టరెలుక లట 

కొాచుతూ ఆ సమా డూ 5 లయల పాట్రలాగ యిలా సాగినైర ॥ 

“కాకీ వట్నం.చూడర జాబు 

ఢిల్లీ కోట చూడర జాబు 

బౌంబంు పట్నం చూడర జాబు 

గంగానదిని చూడర జాబు” 

అంటూ వీనులకుకూడా విందుకల్చి పారు. పిల్లలు తలో పావలా ఇచ్చి 

ఆభూతడ్డాల్లోంచి ఆబొము ్యలుచూసి సినిమాచూస్తున్న ఆనందాన్నీ | అను 

భూతినీ క ందుతుంటారు. తిరునాళ్ళల్లో నూ జాతర్లలోనూ 

పండగల్లోనూ వీని దర్శనం ఒక ఆకర్షణ. 

శు శు శు రు 

సంత ల్లోనూ 
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పృఖ్యాతపంధర నలు _ పుత్యేకపరిశీలన 
ళ్ 

ప్ లతో 

ఈ జానపద కళలలో సంగీత సాహిత్య నృ త్యకళాభినయా లతో 

కండ పుష్టి కలిగి పండితుల్ని కూడా మెప్పిస్తూ పఖ్యాతిగన్న (పదర్శ 

నలు (పత్యేక పరిశీలనార్హములు, వానిలో పగటి వేషాలు, హరికథలు, 

బుర9కధల్కు యక్షగానాలు, భోగంమేళాలు, కోలసంబరాలు, వీధినాటకాలు 

ముఖ్య మైనవి, వీధి నాటకాలలో హరిశ్చ ౦ద, చింతామణి, గయో పాఖ్యా 

నం నాటకప9దర్శ నలు బహుళ పా9చుర్యం పొందాయి, అందువల్ల 

ఆయా ప9దర్శనల్ని మరింతలోతుగా పత్యేక పరిశీలనతో వివిధ 

కోణాలనుంచీ విశ్లేషించడం, వీని మనుగడను నిర్జేశించడం యీ అధ్యా 

యం ధ్యేయం, 1 . 

పగటివేషాలు 

తెలుగువారికిగల అపూర్వ జానపదకళాసంపదలో *పగటివేషాలు 

కూడా పేర్కొనదగినవి, వీని ఆవిర్భవకాలాన్ని నిర్ణయించడానికి సరి 

యైన చారిత9కాధారాలు లభ్యంకాకపోయినా తెలుగుసాహిత్య విమర్శ 

కుల పరిశోధనలో యిది స్ఫుటంగా ఒకచోట కనపడుతోంది, అది 

వేములవేడభీమకవి కాలం. శాపానుగ9ిహ సమర్హ్దుడగు ఉద్దండ వండితు 
డైన వేములవాడఖీమకవి కళింగరాజ్యానిక్లి వళ్ళి లోపలనున్న రాజకళింగ 

గంగుకు తనరాక కబురుపంపగా అతక్షేడితే దర్శనమీయలేదట -_ దానికి 
కోపించిన భీమకవి మువ్పదిరెంకుదినంబులావలన్ రూమునకరమందతని 

నంవద శత్ఫుల జేరుగావుతస్” అని శపించి వెళ్ళిపోయాడట. ఆవిధంగానే 
శత్ఫురాజులుదండె త్తివచ్చి కళింగగంగునోడించగా అతడు పారిపోయి 

వికారియై వీధులవెంటతిరుగుతూ ఒకరాతి9 ఒకచోట కాలుజారి పాతర 

గోతిలోవడి “అంతబ9తుకూబితికిన మహారాజుకు యిప్పుడో కాలిదివ్విటీ 
అయినా లేకపోయెనే” _ అని ఆకోోశించాడట. అదివిని ఆ వ౦9క్కనుండి 
వెళుతున్న భీమకవి *ఎవరునువ్వు?* అని అడిగితే “ఫీమకవిచేసిన జోగినిఖి” 
అని వడ్చాడట. అప్పుడు జ్రాలిపడి మరల భీమకవి “ఆజిలో రాయలగెల్సి 
సజ్జనగరంబున పట్టముకట్టుకోవడిన్ రాయకళింగ గంగ- మీన మాసమున 
పున్న మివోయిన షష్టినాటికిన్* అని శావవిము కిని అను[గహించాడట, 
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ళీ ఆతటవాత కళింగగంగు అటువొతున్న భాగవతులషుళం9 

ఉట ఖలు దా ట్స ను గ్ 

బాటలు వాట. శౌకరీకి చేరాడు. ఓీమకవిచప్పిన కపవిము ౩ సమ 
అల్ 

( ఎల్ల 
pe | pa యానికి ఆ మేకం కళింగరాజ్యుం చేరి ఏీకెకను. ఆకాశ9 తమపరిడర్శ 

గో జ జ లాడి అ ల్ అనో షో ఇళ చిలకించమనికొరగా, రేపుపగలు తనకువోడి వరార అయిన రాజ కళింగ 
గంగువేషముకట్టిన చూడగలనని తెలువ, ఆ భాగవతులు అది తమ 
కసాధ్యమని దీగులుపడుతుంటే మూటలుమోస్తున్న గంగు ప్రభువులు 
కళింగగంగు యొక్క దుస్తులు, క_క్రి గురుము యిచ్చిన తానా వేషము 
కట్టగలనని చెప్పెనట. రాజందుకు సమ్మతించి వానిని సమకూచై నటి 

మరునాడు పట్టపగలు భాగవతులతో కళింగగంగు రాజసభను పృచేశించి 
గంగువెషములో దీర రవదర్శన చా “7 రాజునువమీపించి ఒక్కువేటున 

అతని శిరమునరికి తిరిగి రాజ్యాభి షి కుడయ్యేడట. 

తెలుగుసాహిత్యంలో పగటివేషం తొలుతగాయిక్కడ యిలాకనిపిప్తోంది. . 

ఈ భీమకవి కాలాన్ని నిర్ణయించడంలో కూడా పరిశోధకులు చాలాత్కమక 

పడ్డారు నన్నయ్యుకు ముందువాడని కొందరు, తరువాతివాడని కొందరు, 

తిక్కనకుకూడా తరువాతివాడని కొందరు. అయితే భీమకవి శాపడప 
సంహరవద్యంలా ని “'మీనమాసం' సొరమానాన్ని తెలుపుతుండి.గనుక.సీర 

నమంటేి నేటివతె 12 ఎలల్నీ వై చైత9ం, వై శాఖల్ని జ్యేష్ట, ఆపాఢం అని. 

గాకుండా మీనం, మెషం, వృషభం అవి 1£ రాసుల పీరుతో పిలిచేవారు) 

చరిత9 చూస్తి ఈ మానం రాజరాజన రేందురినితర్యా త కొద్దికాలమే ఉంది 

గనుక వివరస్టితుల్లోనూ ఈయన తిక్కనకు పూర్వుడే అని బిర్జారంచవచ్చు 

థ్రీ శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తిగారు భీమకవి తిట్టిన కళింగగంగు అనంత 
పర్మ చోడగంగిదేవుడని, యితని కాలం 10761147 మధ్య అనీ కళింగ 

సంచికలో వారిసారు, శ్రీ నేలటూరివెంకటరమణయ్యగారు “అన్న దేవుని” 
రాజమండి9శాసనాల ఆధారంగా వేములవాడఖీమకవికాలం కీ). శ. 1121 
పా9ింతంగా నిర్ధారించారు. 

ఇంత పాచీనతగలిగిన యా జానవదకళ 20వ శతాబ్ది తొలిదశలో 
కూడా దేదీప్యమానంగా వెలిగింది. 18వ శతాబ్దిలో వగటి వేషాలు. 
మైసూరులో మంచి పుజ్వలంగా సాగేవి. అక్కడినుంచి తెలుగు 

బారిహ్మణుడు శ్రీ పల్లా వరుల వెంకట రామయ్యగారు తన పరివారంతో 

ఆంధ్రదేశ 6 వచ్చి కృష్ణాజిల్లోలో వీరంకిలాకు దగ్గర గల హానుమంతపురం * 
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ల 
డ్ = : పించి యీ పీఠంలో వగటివేషాలు నేర్చేవాడు. వేషాల భాషనుకూడే 

తానేకూర్చి శిష్యగణాన్ని తయాదచేశారు, స్థానిక బాళీసహ్యణ కులాసికి 

అగ్భహారంలో అఆయ్యవార్హంగారలనేవారి ఆదరణతో ఒక పీఠాన్ని ప్లా 
థి 

డా 

4 

లో 

చెందిన పొపట్ల వారు, వెదాంతంవారు వగైై రాలకుటుంబా ల పిల్లలు యా 

శిక్షణపొంది పగటకేపాలత్ ఆంధిడేశమ 6తా పర్యటిస్తూ, జనాన్ని 

బాగా ఆకట్టుకునేవారు, అప్పట్లో కూచిపూడివారి యక్షగానాలలో హాస్యం. 

పాలు శూన్యం, విరామ సమయాల్లో యీ వేషాలు ప౦పెశ పెట్టి పే%క్ష 

కులకు హాస్యాన్ని ఆందించేవారు. ఈ హనుమంతపురం అగ+హారమే 

యిప్పుడు “గడ్డిపాడు”గా పిలవబడుతోంది. 

పగటి వేషాలు రెండు రకాలు, 1) తామస వేషాలు ౨) సాత్విక 
వేషాలు. గడ్డపొడువారివి సాత్వికానికి చెందినవి. హనుమాన్ జంక్షను 
వద్దనున్న కొమ్మూరువారిక్కి నూజివీడు దగ్గరున్న గొల్లపల్లివారికి యీ 
కళ్త వల్లావర్లుల వారి శిక్షణవల్ల అబ్బిందే, వీరు యాదవులు. వీరిలో 

పాలిబోయిన పెదముసలయ్యగాద, ఏయర్ల లక్ష్మినారాయణ గారు 

ప సిద్ధులు, వీరి పిట్టల దొర, ప్రాములాళ్ళు, మందులవాళ్ళ వేషాలు 
చూస్తుంటే వేషధారుల్లా ఉంటదివారుకాదు అచ్చంగా కట్టు, బొట్టు అవే, 
ఈ వేషాలకు వీరు సువర్గపతకాలుకూడా పొందారు. 

ఇక ఏలూరుదగ్గర సీతంషేటలోనున్న పగట్రివేషధారులుకూడా 
మంచి ప్రసిద్ధి గన్నవార్కే వీరు దక్షిణాదినుంచివచ్చిన ఈతముక్కు 
జంగాలవారు, ' వీరు ఎక్కువగా తామస వేషాలకు పృసిద్ధి. శూర్పణఖ, 
భేతాళ వేషాలు, శక్తి వేషంవంటివానికి వీరికి వీరే పాటి, అలాగని సాత్విక. 
వేషాలలో తక్కువేంకాదు. సాధువుల వేషాలలో వీరిని నిజంగా సాధువు... 
లని భ్రిమించేవారు. వీరెకి శ క్తిపూజఊందనీ అందుకే మాంతి9కచేషాల్లో . 
టక్కుటమారి విద్యలు అద్భుతంగా ప9దర్శించేవారని పంతీతి, 

ఇక్కడ దెందులూరులోని సున్న ంవీరయ్య గారిదళంకూడా తామస 
వేషాలకు పేరెన్నికగన్న దళం. వీరు విశ్వ బాళిహ్మణులు, సున్నం 
వీరయ్యగారి భేతాళ వేషం చూస్తే గర్భిజీస్త్రీలు హడలి పిండం పడిపోయే 
దట. ఏలూరు మోతకేవారు వీరికి అఖండ సన్మానంచేసి గండపెండేరం 
తొడిగారు. ఒకసారి. బందరులో డాక్టర్ ఆహోబలరావుగారింటికి కత్తి 



దో. కదుపులోది పేరసలు బయతివచ్చెి. గిలగిల కొట్టుకుంట న్న 
తీ స్ు 

కురంవా నే ఇంటాటుకుగి జఒరాదంునన. ,వొాబూ తాక శారా! ర రాంజీ 
౮ ణ్ ట్ ఆ ట్ “ఇ 

బృరికించండగి పారర్టించేడట గాక్షరుగారు ఆ అవ్మాయి హొట్టా.పేకిగులు 
చూడ పెంటకే అతనిని జనరలహిసి, టల్కు ఓడ కేక్యండని అన్నా డటం 

(తూ we ఆ 

Pa] శ న్ జాం బ్ eS ఆ డాబు అక్కడికక్కుట మరణిసాడెా్యగి అహోబలడాక గాలా కంగారు 
ఆమ 

అ యం fn 4. 

పడుకున్నారు. కుర్యవాడి బంధువలు లబాడిబౌ సని ఎదుస్తున వై న్నారు. 

జా నన! వాటా జ థా 

మాంఓచోకవషంలె నున్న ఒకవఃక* జనంల 6చవచి మంపింండచె (ప్రేగులు 
. (oa (Ar జ 

తీసేసి హొట ససైళాడు, అవ్బ టిదాకా చావుబతుకుల్లో ఊన్న అఆబ్బాయి 
ట "ద డా “కస 

రేచికూర్చున్నాడట, అంతా నిష్వరపహోయారట. ఇంతకీ యీ అద్భు. 

a (| చ క్ వ ॥ ఇ? మాం[తికుడెవరయ్యా అంటె సున, 0 విరయ్యగారు. తరవాత ఆ కుర 
తు 

| చ వాని పొట్ల పరీక్తీంచి చూసే అరటిగుజు, బొంద, పువ్వు ఎర రంగు 
అటి జ రలు 

ఇన్ని 
యు 

లొ కలిపితే హొట, పగులు ఏర్పడ్డాయని తేలింది. వీఠరయ య్యుగారి వగట్ 

వేషాలు అంత స్వాభావికంగా ఉందేవి. 

* “కష్టాతికష్టముగు యీ విద్య ఆంధిదేశమందు కూచిపూడి 

బాంహ్మణ వంశములలో తొలుత నవతరించినదంటారు. తరువాత గోదావ. 

CG 
Pa 

దల కాకరవల9 గ్యామమావిడ్యాకు గురుకులమెనళ. ఆ రెండు 
(aw 

ట్ల 
నోటను సుశిక్షితులె న వారే రావవాంధ$ దేశాన దము విద్యను వ 

aa యు 

రించి గాంమాదులచేలను, హరులచేతను, .మహరాజులచేళను ఆదరము 

జడయంగల్లిరి”, 

ఫం ౧స్తుతం యా కళను ఆఅరాధిస్తున్న హిసిద్దు దులలో రాజమ హేంది 

వఠంవో PAD విభూతి భహానీలింగంగా రొకరు. సంగీతం, 

సాహిత్యం, నటన నాట్యకళలలో పివీణులేగాక శిష్యులను తయారు. 
స్తూ తమ దళంతో ఊరూరా పదర్శనలిస్తున్నారు. వీరి అర్థనారీశ్వర, 

బోడెమ్మ వేషాలు చూసితీరవలసిందే. మొదట భాగవతులలో వృ ్ తిగా 
బ్రాహ్మణులే ఈ వేషాలు వేసినా కొమంగా విశ్వ | బాహ్మణులు, జంగం 

దేవరలు మొదలగు బా్రాహ్మణేతరులుకూడా దీనినభ్యసించారు, గోదావరి 

జ అదం ఆదం చం చందం + అన. జం ఆద అడ విజ్ఞాన సర్వస్వము - సంస్కృతి పు. 919. వెంపరాల సూర్యనా 

రాయణకశాస్త్రిగారు 
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మండలంలో కీర్తిశేషులు పాలంకి నారప్ప, రావూరి సూరయ్య, వేదుల 

బావయ్య, భాగవతుల కోనయ్య, కాశీనాధభట్ల వెంకయ్య మొదలగు 

వారు కూడా ప వరిసిద్ధులు, సోమయాజులు వేషానికి కోనసీమ వేద పండి 

తులచే కాశీనాధభట్ల వెంకయ్యగారు జోడు శాలులు బహుమానము 

నందిన ఘనుడు, 

ఈ పగటివేషాలలోని పకి9య ముఖ్యంగా వేషంలో, భాషలో 

నడకల్లో, చేష్టల్లో లోకంలోని కొందరినీ అనుకరించడం, అదికూడా గుర్తు 

పట్టలేనంత గొప్ప గా ఆరూవంలో అతుక్కుపోవడమే దీనిలోని విక్యేకత, 
ఇది పూర్తి పరకాయ పంవేశం, ముఖ్యంగా ఆయా వేషాలద్వారా సామా 

న్యులకి సంఘంలో దురాచారాల్ని గిలిగింతలు పెట్టి హాస్యంతో వ్యం 

గ్యంగా ఎ త్రిచూపించడం యిందులోని మౌలిక సూత్రం, . వినోదం, 

విజ్ఞానం బహిప్యాణాలు, ఈ వేషాలు మగవాళ్ళే వేస్తారు. ఇవి శక, 

వీనిలో పోలీసులు, పఠాన్లు, బుడబుక్కులు, లంబాడీలు, బోడెమ్మలు, సోమ ' 

యాజులు _ సోమిదేవమ్మ, భటాాజులు, గొల్లబాయిడు, పిట్టల దొర, 

ఫకీర్లు, మాదిగ, కారువాసాని _ సోమయాజులు, మందులవాళ్ళు, సాతాని 

వైష్షవులు, సాధువులు. బాలీ _ బైరాగి, సిద్ధి - కంచెనీ, అర్ధనారీశ్వర 

శ క్ర, భేతాళ దేవరపిట్టి మొదరగున వి సుప్రసిద్ద వేషాలు, “ 

పోలిసులు 

ఇది సాధారణంగా తొలిరోజు ఉదయం ఇచ్చే ప్రదర్శన, ఒకసారి 
పీ గ్రామంలో" ఒక స్తీ ఊరావల చెరువుళోపడి ఆత్మహత్య చేసుకొంటే 
అమెను' పెకికీసి వెంటనే రాతి)కిరాతి9 దహనంచేసేసేరట. దీనిపై 
పోలీసురిహోద్దఇవ్వవలసిన మునసబుగారు రిపోర్టు ఇవ్వలేదట, 

మరుసటిరోజు తెలతెలవారుతుండగా నలుగురు కాని స్రిబుల్బూ, 
ఒక ఇన స్పెక్టరూ వచ్చి కచే3చావడి లోకూర్చు ని మునసబు గారికి కబురు 
చేశారట. ఆయన వచ్చి నమస్కారంచేసినిలబడితే ఆత్మహత్య చేసుకొన్న 
ప్రీ విషయమై ఆచూకికి వచ్చామనీ ఎందుకు రిపోర్టివ్వలేదనీ గద్దించే 
సరికి మునసబు వణికిపోతూ (బతిమలొడుకుంటుంటే, కరణం వచ్చి. “కని 
స్టేబుల్చుని వక్కకుపిల్చి డబ్బు కుబేర మాడడం పా9రంభించాడట, 
ఈ అడావిడికి గాగమస్టులందరూ అక్కడికి చేరిపోయారు, కధ మంచి 
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చాలా 
నలుగురె దుగురు ని ఈ 

అలాని 

వ్ 

పు, భుజంమీద ఎరుపు, వసుప్కు పచ 

, యో వేషా 
ట్ 

ల్ 

ల్ని కొ 

తలకు పెద్దపాగా జుటి 

మీసాలు, నలని 
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వీరు బుడబుక్కలజొ తి పుట్టుపూర్వో త్తరాలూ, వాళ్ళ వేషభాషలూ, అల 
వాటూ అదోప౦9 కేక మెన మాండలికంగా మాట్లాడుతూ మధ్యమధ్య చిన్న aa) య 

చిన్న హాస్యంచెణుకులు వదుల్తుంటే చూడ్డానికీ, వినడానికి అదో చిత9ంగా 

ఉంటుంది 

“మావూరిచివర తొం ఖై ఏండ్ల బాలాకుమారీవుంది. అకుడ చాలా 
చితాాలూ జరుగుతున్నాయ్ మహరాజ్ _ఏమి చిత్సాలురారామజో గీ. అనేరు, 

పాములు కప్పల్నీ మింగు, పిల్లులు ఎలకల్ని కరచు, బెల్లానికి బీమలూవట్టు? 

“ఈ ఊళ్ళో ఉగాలీతిరుగుతోందీ మహరాజ్ - దాన్నీ ఒదిలిసా _ 

మీది సొమ్మూ మాకూ వద్దు _ తెల్లని గుడ్లు పెట్టే నల్లని కోడి పెట్టల్ నాల్లూ 
యియ్యి చాల్”, 

“ఈమధ్య అయ్య గారిమీదా పగబట్టిజన్నాడ్. వాడూ మిడీ గుడ్ల 
వాడూ మిట్టనొసలావాడూ. నిశీరాతీ9లేచీ నిక్కీనిక్కిచూసి తనావారితో 
కూడూకొనీ తమయింట్కి కన్నంవేస్తండూ. వాడూ ఎవడురా అని 
అడిగారూ అయ్యగార్? వాడే మహరాజ్ _ గాదీకిందా ఎలకా _ పందీ 
కొకూ మహరాజ్, ఇలా నవ్వించే జోకులు ఎన్నో 1, 

అంబాడీవెషం౦ 

అద్దాలుకుట్టిన పరికిణీ జా కిట్టూ ధరించి చేతులకూ భుజాలకూ తెల్ల 
దంతపు మురుగులూ చెవులకు దంతపు జూకాలూ, వేళ్ళాడే రెండు జడలతో 
అయిదారుగురు లంబాడీ ప్రీలవేషాలతో వస్తుంటే ఏదో లంబాడీతండా ఊర్లో 
కొచ్చి ందేమోఅన్నంత అనుమానం కలుగుతుంది. వాళ్ళ తండాలు 
ఎక్క డెక్కుడ ఉన్నాయో వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలూ పద్ధతులూ చెబుతూ 
వాళ్ళల్లో అన్న చనిపోతే అతని పెళ్ళాన్ని తమ్ముడు పెళ్ళి చేసుకుంటాడనీ: 
తాము వాలి సుగ9వుల వంశం వాళ్ళమనీ, వాళ్ళలో ఒకామెను చూపుతూ 
యీ లంబాడీ స్త్రీ తనభర్త అడవిలో చనిపోకే మందిని పెళ్ళిచేసుకున్న 
దనీ మొన్న పెళ్ళీ, నిన్న శోభనం, యియ్యాల పొట్టా - ఈ పొట్లా 
మీదా ఒకే పిల్లా ఉందో రెండూ పిల్లా ఉందో, మూడూ పిల్లా ఉంద్ 
సూపించుకోడాన్కీ ఎల్లున్నాం మంత్యసానీ జాడా కోసం” అని పొట్ట ఎత్తి 
చూపిస్తుంటే అందరూ నవ్వుతారు. ఇలా వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలు 
చెబుతూ వాళ్లు నవ్వ కుండా మనల్ని నవ్విస్తూ గొప్ప. వినోదం కలిగిస్తారు, 
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జొడెవర్మిల పెషాలు 

ముఖాన విభూతిరేఖలళో మెడలో రుదార్గిక్డి మాలలతో జెలని ముల్లు 

రేకు కట్టుకుని, తలగుండువేయించుకుని కె ట్టుకొన్నట్ల వెంగు సక్తి 

మీదనుండి దింపి, చెంబు చేస్త పట్టుకుని “కః స్థూరరంగరం। శా” అంటూ 

పాడుకుంటూ వచ్చి ప9జల్ని చూసి అందులో ఒకర్ని చాలా తెలిసెనట్టు 

“ఏమండోయ్! శ్లేమంగా ఉన్నారా? అయ్యూ మేమేనండీ! వముమ్మల్న, 

ప్పుడూ చూడనట్టు అలా చూస్తున్నా రేమిటి? నాపేరు తులకీభాయండీ _ 

ఈమెపేరు సాభాగ్యం. మీరంతా క్షేమంగావున్నారా? 

ఇదిగో మేం నిక్షేపంలాగున్నాం, కాకపోతే భ ర్రపోవడం గుండు 

గీయించుకోవడంతప్ప” అని చిన్న ఏడుపుతో వణక్కుచీదేసి తనభర్త 
ఉన్న రోజుల్లోని త తన అందాన్ని గూర్చి చెబుతూ “ఆరోజుల్లో నేను నగలు 

ధకించి నడివీధిలో నడుస్తుంటే అందరూ అదిగో వరలక్ష్మి వెళుతుందిరోయ్ 
అని వెంటబడేవారు, ఆయనమట్టుకాయ నో భాగాయీ! నా ఐశ్వర్యంఅంతా 

నువ్వే నోయ్ అంటూ తెగమురిసిపోయేవారు. ఇప్పు డేవు: ందినా యనా 

“'భుజంమీవాకొంగు గోవిందారామ బురపె కొచ్చింది గోవించాి అంటూ 

గోవిందనామాలు పొడి 'మాపంతులుగారు గంగలో స్నా నానికి దిగి 

మునిగిపోయారు నాయనా _ ఆయనున్నన్నాళ్యూ నేనే తిరిగేదాన్ని 

రీధులంట. ఇప్పు డిల్లుకదిలే అవకాశమేలేదు. ఎక్కేవాళ్ళూ దిగేవాళూ 

ఎక్కేవాళ్లూ దిగేవాళ్లూ _ ఏమిటి అలా చూస్తారు! ఆ ఎక్కేవీ దిగేవీ మా 

గుమ్మం మెట్ల ండీ గుమ్మంమెట్లు అటు పంతులుగారి స్నేహితులూ,ఇటు నా 

స్నేకులూను. ఎవరిని మాతం కాదనగల్ను?” అని కొంచెం శృంగార 

ముదరరప్రాలులో చెబుతుంటే చుట్టూ చేరిన జనం గొల్లున నవ్వుతుంటారు, 

“మాకు డబ్బులేక యిలా దేశాలంటబడి తిరగడంలేదునా యనా! గుమ్మడి 

కాయంత బంగారం కుక్కముట్టుకుంటే పెంటమీదపారేశాం తెలుసా? వీదో 

మిమ్మల్ని నలుగుర్నీ చూసిపోదామని యిలా వచ్చేమంతే" అని బియ్యం 

కోసం జోలిచాపుతుంటే నవ్వనివాడెవ్వడు ? 

సోవుయాజులు = సోమిదే వమ్మ 

కో0తింయబాంహ్మణవే వేషంలో పెండికట్లతో పట్టుపంచి, గొడుగు, 

పంచాంగంకట్టతో ముసలిసో మయా జులూ _ బాపనకచ్చా వేసుకొని పడుచు 
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చా సోమదెవమ్మా వయన్సుః 'నున్నశిమ్యుడూ పంటరాగా కూర ర్జు 

వేదంలో వనసలాగ చడవకూవచ్చి, బారిహ్మణశ్యం కొబికినలాశే “షిలు 

ఎక్కువగా వాడుతూ విన దాన్నీ అందిస్తారు, శిష్యుడివె పు ఓరగా 

చూస్తున్న సోమదేవమ్మను సోమయాజులు “షేప్ సోమీదేవీః నేను 
ముసలి వాణ్జని అలా ప్రక్క చూ పులుచూ స్తై నికు పొపంఘటిస్తుందే” అంటే, 

సోమిదేవమ్మ “అచేంపా పిసి మాటలండీ. అన్యాయంగానూ ? అదిగో _ 

నావల్ల పొప6ప్పుంటేి నావసుపూ కుంకుమేపోతుంది, మీవల్ల పొపంవుంటే 

మీశేపోతారు” అని పెస్ట్ ఒటుకి ఫక్కున నవ్వకుండా ఎలా. వుండగలం ! 
(ue 

శిష్యుడు “గురువుగారూ! అమ్మగారికి ఆరోమాసం కడుపులా 
గుందండి” అంటుంటే సోమయాజులు ోనేను కాశీ వళ్ళి ఆరు సంవత్సరా 

లయిందిగదా! ఈ ఆరు నంవత్సగాలనుంచీ అక్కడ నేను చేస్తున్న 
తపస్సువల్ల యిక్కడ మాసోమిదే విక శు పు ఫలించిందన్నమా టి” అంటాడు, 

అప్పుడు “మరి బారసాలపీటలమీద మీకేకూర్వ్ను ౦టారా గురువు 
గారూ అంటే “తప్పే విషిరా? మనఆవు ఎన్ని పొలాలు తిరిగొ స్తీ సెసెం మన 

డొపేడే స్తేచా చాలదూ?” అంటాడు, ఇలాంటి తతురసంభాషణజలకో కదు 

పృబ్బ నవ్విసాయి యావేషాలు, 

భ్ టాం జు అ వేషం 

చేతిలో ఐసనకర9, మెడలో జండెం, నుదుట కుంకంబొట్టు, భుజం 
మీద తుండు, తలపొగాతో “విజయీభవ విజయీభవ” విజయో 
దిగ్విజయీభవ, ధరసింహసనమై, .నభంబు గొడుగై, తగ్రేవతల్ భృ 
త్యులై, పరమామ్నా యములెల్ల వందిగణ మై, సిరి భార్యామణియె 
విరెంచిగొడు గై, వరుసన్నీ గణరాజసంబు నిజమై, వం క్ నారాయకూ, 
జయాభిజయఫవ దిగ్యిజయీభవి, అంటూ = నలుగురే దుగురు ఖభట్యా 
జుల్లా వస్తారు. వీరి పొగడృలూ, సుభాషితాలూ నిజంగా భటా9జులే అని 
భ9మింపజేసాయి, 

ఎదుటివారి కులాన్ని బట్టి పెద్దపెద్ద సమాసాలతో సంబోధిస్తూ ఎదుటి 
వారు వాహ హ్మలై తె “త్రి9కాలనంధ్యాది జవ హో మనిత్యకర్మా గ9శే9ష్థా!హరి 
హర పూడావిధీయా। విజయీభవ" అనీ, _ కోమటి అయితే “వ వై శ్యరత్నా 



Rr Ca శో లా జ pa జా pa న 

తగా! అదు త హపఠకుణు నవలను ఆం జం నామం ఇం మాంస. ఎ నం ఎట్ 
క న అహా న ఇ అడు కండ ముఖ్ ఆ be” 

విశ క్రూ Pn కనక కు డలాబ Pm | wm అనో అప ౦ న 4 సె 
ల ye ఐం దుంఉలాబ అణా, కాళవర పంినసాదశా లవడా] sen 
hm haat. nD గ లం 

మం గా స్యాం ఇం = ఇ టె — . అమ టు ఇద 
కౌడులణు అయనా! కాసులుగలు గంగ గదా. కణుతులు చరయ. ౪ 

కామకదకన? క్ర ండ్రై0? ద ఇంద కరప బు ల కరీ ల చం న 1 యొ ౮ జా లు | 
సా న న. ఈ లో మన్న O05 పొడు ల డల ఎదుటివారి ఊ రిఇ 

ఈ న తా న ద యు జ ఆ భా ఎవ ఖు > 

బిక్కిరి. జేపేసార  దానధఢల్శ. విశేవాలనుగురించి వివంసం కప్రరిభూ? 
చా ళ్ 

జగతులే వసే వోనివి ఇండి దాకికైరాడి 5 = a అ దుని హాదా ము జడ 
ఐం" dy "9 SRT టు, వా ఫం ఆదు ము GC 

ear: లా బొంది జ్ గొ లీ న్ గ. స్ అలుక చై దరూ క్రీ ద) బ్రాని సిం మందంతం బా 

మ్ అద అం లొ 
ఆశ్చర్య పడనివారుండరు, 

న్ చెతికి సీవండిమురుగులు ము చుకురనకాడ, పంగనామం, పిలక, 
పరులదారాఎగ్గజ్టైన వంచ ధరించి మెకల్నితోలే హిడవాటికర చేర్లో 
పట్టుకొని “హరిహరీ నారాయో ఆదినారాయో, కరుణించి మమ్మేలూ కమల 
లోచనుడాొ అని పాడుకుంటూ గంతులేనూవసాడు. ఈ కేషంతోపొటు 
వైష్షవ గురువువేషంకూడా వస స్తుంది. గురువు “దండంపెట్లరా గొల్లి 

అంటే. గొల్లబాయుడు కరం. పెకెత్తుతాడు నె ల్రిమీద ల్ డు 

గ అస. wr న అని నిన 6'రాణంవ అదేంటా నాయనా” అంటే “డండ౭ంఅ అంటే కరం ఈ న 

యిన్నా” అంటాడు, 

“అదికాదురా దండం అందే నమస్కారం అంటాడు గురప్ప, 

దాస్? ! ఎవ0ిగా (జ జి ఎట్టా గెట్టాం * శాకేింవెలుసు? నువ్వు నాశెట్టిసూపించు 
“చెడ ణా” ఒరు ర నేన్నీ కెడతా” అంటాడు. వీరిద్దరి మధ్యా చితుమైన పొడ పు 

య ర ధల లూ చమ ఎఎత్కారా లూ ఎనో | 
య 

'చూసిచచ్చి నోడొకమ, చూడకచబ్చి నోడొకడు _ ఇచ్చి చచ్చి 
నోడొకడు, యివ్వకచచ్చినోడొకడు _ యీశ్యెవరో చెప్పు కి కోచూద్దాంి 

జ 

అంటాడు గొల్లడు. దానికి గుర ఏవుకెల్ల మొగం వే స్తై అతడిలా విప్పుతాడు ల 

“చూసిచచ్చినోడు జటాయున్న్వ, చూడకచచ్చినోడు దశరధుడు, 
ఇచ్చి చచ్చి నోడు బలిచక9వ ర్తి, ఇవ్వకచచ్చినోడు రావణాబృహ్మ. తెలి 

సిందా?” అంటాడు గురువుమీదతన ఆధిక్యత పలి బుచ్చు తూ. అలగే “కరకర 

జరజర దిబుక్కుమే” అని మరోకధపొడిచి గురువుచెప్పు కోలేకపోశ్రే చంకలు 
=. 
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కొట్టుకుని యిలావబిప్పి ₹బుతాడు. పొకమీద ఆనబకాయ కత్తితో “కరకర 

కోస్తే అది జర జరి జారి కిందనున్న మేక నడుంమీద '*దిబుక్కున' 
పడిత్తే మేక “మి అంది అంటాడు, మొత్తంమీద యిదికూడా విన్లో, 
దానికి సంబంధించిన వేషం. 

పసిటలగధదొర 
ట్ 

కాకీనిక్కరూ, చొక్కా టక్చేసి, దొరటోపి పెట్టుకొని, చేతిలో తుపాకీ 

తో వచ్చి జ జాతీయ అంతర్జాతీయ విషయాలూ, పభుత్వ విధానాలూ పెద్ద 
అధికారిలా వివరిస్తాడు. వ్యంగ్యం ఈ వాతికి పాణం, జనాభా సమస్య 

గురించి చెబుతూ “దేశంలో జనాభా పెరిగిపోయి ఆపహాఠరంకొరత రాబోతోం 

దసిగ9హించిన పభుత్వం 60విళ్ళు దాటీన ముసలివాళ్ళందర్నీ అర్జంటుగా 

కాల్చి పారెయ్యమని తనకి తాభీదు పంపిందనీ, అందుకే తాను వచ్చానన్సీ, 
మీ యింట్లో మ:సలివాశ్ళెవరెవరున్నారు?” అని అడుగుతుంటే అది. 

వింటున్న కురాాడొకడు ఘోల్లుమని ఏడవడం పా9ీరంభించాడట. ఏమిటని 
అడిగితే వాళ్ళ తాతయ్యను చంపేస్తాడుకాబోల్న నట. అంత సహజంగా 
చేస్తారు ఈ వేషాన్ని. 

ఫ కి ర్లు 

ఈవేషాశ్లో ఆయిదారుగు వస్తారు, ఉఊరుదూయాసతో తెలుగు 

మాట్లాడతారు. జీవాత్మ సరమాత్మలగురించి చెబుతూ “తన్వుకీ పారిణాన్రీ 
ఊన్న స్నేహం గొప్పాది, వ. బాధావస్తె మరొకదాన్కీ బాధా 
కల్గూతుంది, ఇదీ దోస్తి స ..ఇలా దేహాన్ని గురించి చెబుతూ” ఒక 
అడ్రవికీపోయి చిల్కా తెస్తాం - వంజరంలో పెట్టి పళ్ళూ పప్పులూ పెడ్రాం, 

విద్దెల్ సెపుతాం. అది మనల్ని నమ్మిందికదా అని దాన్నీ నమ్మీ 
సంతో షా పడాం. కానీ పంజరం తెరచీవున్నా వేళా అది ఎవరికీ చెప్పా 

కుండ్యా జం ల్ కా ఎగిరీపో ద్ధి, ఈ దేహామనే పసంజరంనుంచీ జీవామనే - 

చిలాజ హీగి రీపొద్దీ, ఇలాగ లోకంలోని సామాన్య ఉపమానాలతో ఎన్నో 
విషయాలు చక్కగా చెపుతారు, 

మాదిగవేషం 

తలకు పెద్దపాగ్గా, నల్లనిముఖంమీద ఎర్యని కుంకంబొట్టు, మెడలో: 
తాయెత్తు, చెవిమీద. సగంకాల్చి నచుట్ట, చిప్ప లమొలతా9డు, పైకి ఎగ 

ఘః తోను వనన అలు జాన ముద గ క 
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సా టన అడ ఇ ఇ హ్ జ జానీ ఓని ల్ నాస్తి నాటి | ఆల క్ పంచెకో ఉల జాయ బా న కస అఖ స కంల సో దొ నా రౌ ఈ 
ల aa 

లెఖియ య్ ఉనా మందో ౯ _ ఊరపందిని తినా స అంప = ఊం వలపల ఉం న్నా పముండొ..: = ఊఉరపందిి అలా 
ఆ 

ame డోల తాడే జెల్లీ వరా రాన = రీ జార్ డ్ రా 
మండ్ Co, తొల... యం త. “డక టి CRE యిల ae ౨ ఖీ 

na) 
wm నరం Mee దాట్ల we .. జో లీ ఏ (na క... పాడుతూ దానికి అనుగుణంగా గంతుల'ావసపాడు, పడా ర్ గురించి 

“కుక్కను కోతిని కొల్చు తారయా 
నందిని పందిని పూజ సేతురూ 
తోటి మానవుడు ఎదురై వస్తే 
దూరం దూరమని తాలగిపోదురు ॥తాలే॥ 

(కుక్కంటే కాల ఖై రవుడు, కోతంటే హనుమంతుడు, పంది అంబే వర 
హావతారం అని గ9హించాలి. 

కులాల గురించి 

“శునక గర్భమున జన్మించిన ఆ శౌనకముని గోతిమ్ము ర్మ చెవ్చ 

వముండూ కవ" నకు పత్జనబీ ఆ మాండకు గ్ కులము దో శల 

;తాలే॥ 

రకరకాలుగా కులాలు లేవూ _ రంగురంగులా మతాలు లేవూ 

కలిగినవాడిది గొప్ప కులమూరా లేనివాడిది లేకికులమురా ॥తాలే!! 

వశిష్టుని సరించి _ 

“తల్లి తొలుతలంజ తనయాలి మాదిగ 

తాను బాంహ్మడనగ తగుస జగతి 

తపస్సువల్ల ద్విజుడు తర్శ్మింపకులమేది 

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ” 

శూదు9లగురించి, బారిహ్మణుల గురించి _ 

“జన్య్మానా జాయతే శూద9ః 

కర్మాణా జాయతే ద్యిజః 

వేదభ్యాస్ వివ9శ్యాత్ 

బృహ్మజ్ఞానంతు బాగిాహ్మణః ” 
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ఇలా అనేక గృంధాలలోని పద్యాలూ క్షోకాలూ ఉదహరిస్తూ 

కులవ్యవస్థని తూర్చా రబడ: తుంటే అతని శాస్త్ర పరిజ్ఞానానికి ఆశ్చర్యం 

వేస్తుంది. చివరగా ఊళ్ళోకి ధాన్యం, పప్పులూ అమ్మకానికి వచ్చా 

యని ఉప్పు కుంచం వందరూపాయలనీ మినుములు కుంచం రెండొం 

దలనీ పెసలు కుంచం నాలుగొందలనీ కావలసిన వాళ్ళంతా వొచ్చి 

కొనుక్కోండొ హో అనీ దండోరా వేస్తుంటే జనం నిర్హాంతపోయి 

చూస్తుంటారు. 

కారువాసాని = నుయా జులు 

ఇవికూడా వినోద పిధానమైనవి. కారువాసాని తురకవేశ్య, 
సోమయాజులు ఛాందసబా9హ్మణుడు. ఆమె తురకంలో మాట్లాడే మాటల్ని 

సోమయాజులు తెలుగుమాటలుగాతీసుకొని సంభాషించే తీరు నవ్వ 
పుట్టస్తుంది. 

ఆమె “ముసల్మాన్” అంటే *ముసలమ్మవా?” అంటాడు. “కోన్హై” 
అంటే మాది “కోనసీమ” కాదంటాడు. “గానా సునే గాయా” అంబే 
“గానుగ సున్నం వద్దు” అంటాడు. 

ఇక శాస్త్ర ప౦కారం పాపపుణ్యాల విషయం చెబుతూ _ 

ఆవును దానంచే స్తే పుణ్యం, గర్భంతో వున్న ఆవుని దానం చేస్తె 

మరీ పుణ్యం, దూడతోనున్న ఆవును దానంచే స్తై మహాపుణ్యం, 

ఈ ప$9కారంచూ స్తే కన్యాదానం పుణ్యంగనుక గచ్ఫె జి స్రినిదానంచెయ్యడం 

రపుణ్యం, పిల్లలతల్లిని దానంచెయ్యడం మహాపుణ్యం అవుతుందని 
ద్ధాం తీకరించడం బలే నవ్వు తెప్పిస్తుంది, జ్ జ్ర 

తనను గురించి చెబుతూ “మేము బాంహ్మలం _ మా అన్నయ్య 
గారిపేరు నిరక్షరకుక్షి విరూపాక్షదిక్షితులుగారు _ పొట చింపినా అక్షరం 
ముకరాదు, మా తమ్ముడు నిరంతర తస్కర సోమయాజులు _ పోలీసు 
వారితో మంచి దో స్తే, నా నామాంకితం మండిగబ్బ దీర్భవృశ్చిక వృి 
పొట్టసో మయా జులు - నా శిష్యులు గోంగూర పేరిశాస్తు9లు, వుల్లిపాయల 
అంగావధాన్లు, దొమ్మరి రాఘవాచార్యులు, దూదేకుల పెద్దింభొట్లు, సాతానీ 
ఒం టులింగం” అని చెబుతుంటే ఆ మాటలకు పగలబడి నవ్వుతుంటారు 



అల్ల క Fan డా అప్పి « Ta ము 
అరా ఆఅ గల్ Ce హాబుతూ కనకాభిషెకం, తా దోర కస 

ఘు 

దాచి a TE మం కరనా అ సై fp మ న గ్గ వె కసం క్ష ళు టు వ అ చ! జోలా ఆలో ది bauec అగ రు యా! a తడ స తాడు శిలాఖిపె కవుంటే 

Cr) 

అదరాల. = ఇ ర్న అ San a 
టం నట ప మిద: రౌ చప ర వ వంశు. 

wom జ | 

మందులవాళ్లు 

మగవాళ్ళని “పుంజు అన్సీ ఆడవాళ్ళని “పెట్టి అని పిలుచుకుంటూ 

రకరకాల దిష్టిపూసలుధ3ంచి, మీ పుదష దడాల వి “భదార్థిరలం, ం ॥ 

బస్తరు ప్యాంతాలవాళ్ళం,. చెవిలో పోటు, కంటిలో పోలు, 2 ఏరోవాతానీకి 

శీతల పై త్యానికి, కోరెంతదగ్గుకి మందులు యిసాం నంందులు"” అంటూ 

“ఒక్కరికి మంది స్తే యింటిల్ల పాది తానం చెయ్యాల, మంచాలూ, 

కుంచాలూ తడుపుకుని వంశీకులకు త్రరాలేసుకోవా లో ఆని మాటలు పట్టి 

పట్టి కోయభాషలాగ అంటుంటే మొదట నిజంగా మందులవాశ్యేవచ్చా 

రనుకుని చేరిన జనం చివరిమాటకు పగటి వేషగాళ్ళని తెలిసి ఇహోలున 
nat) 

నవ్వుకుంటా కారు, 

ఇంచు ఆడవారు తకు జ్రాతినిగునంచి చెబుతూ తమతో ఏడు మను 

లెక్షున శ పెద్దపేరంటాలుకి9ంద లెక్క అనీ అందుకోసం తంటాలు వడుతూ 
యింతవరకూ తామెంతనుంది మగలను మార్చింది మంచి హాస్యంగా 

చెబుతారు, 

ఖ్ 

సాతానివైస్థవులు 

నుదుటా గుండెలమీదా భుజాలమీదా పెద్దపెద్ద నామాలుదిర్ధి, 

అక్షయపాతృలు ధరించి, హార్మోనియం మద్దెళ్ళతో త్యాగారాయ కీర్తనలు 
పాడుకుంటూ వచ్చి “షసునుంతా వైష్టవులమండీ _ అంటే థ్రీ వైష్టవులం 

మా|తంకాదు. 108 దివ్యక్షేత్రాలు సేవించుకుని తిరువతి వెళుతున్నా ౦. 

కండెలాగాన్కీ కాసులపిర్లుగానీ, దుద్దులుగానీ, జూకాలుగానీ, వడ్డాణం 

గానీ వెండి బంగారు రూపేణా మీవద్ద ముడుపులు వుంటే మా అక్షయ 

పాత9లో వెయ్యండి. మీకిజ్చే ముడుపులన్నీ కైంకర్యం చేసెస్తాం. 
మీరి వెళ్ళాలంటే రానూ పోనూ చాలా ఖర్బూ శ9మా, మావంటి భక్తుల 

కిచ్చారంటే మరిఢడో కాలేదు” అంటుంటే చుట్టూచేరినజనం ఈ దొంగ 

భ కులమాటలకు కిలాకిలానవ్వు కుంటుంటారు. 
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ఈ చేషంలో వీరు సృష్టి ఆవిర్భావం, 6 శ్రీమన్నారాయణ అవకతర్శ, 

మానవజన్మ విశిష్టత మొదలగు పురాణగత విషయాలెన్నో చెప్పి ప 9జలన్ష 

మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తారు, 

ఇందులో భగవద్గిత, భారతం, భాగవతం, విష్ణుపురాణా లనుండి 

సందర్భానుసారంగా కోకాలూ పద్యాలూ ఘట్తాలూ ఊటంకిస్తుంటాగి, 

సాధువు లు 

కాషాయరంగు అంగీలు తొడుక్కుని ఒక చేతిలో కమండలం, జక" 

చేతిలో యోగదండం పట్టుకొన్ పాంకోళ్ళు తొడుక్కుని చంకన చుట్టలా 

చుట్టిన లేడిచర్షుంధరించి అట్టకి ట్టైిన జడలూ, గెడ్డాలూ ధరించి, ముఖాన 

విభూతి, కుంకంబొట్లతో “నలుగురై దుగురు “సాధువుల రూపాలలో 

వసారు, . 

“అర్థం నాస్తి, గృహంనా స్తీ 

మాతానాసి పితానా సి 
జాల AE 2) 

నాస్తి బంధు సహోదరకి? 

అంటూ క్లోకాలూ కీర్తనలూ పాడుతూ వాని వివరణలు పేదాంత 

పరంగా చెబుతూ నిజంగా సాధువులేఅని భమింపజేస్తారు. ఈ వేషాలు 

సీతంపేట ఈతమ.క్కుల జంగాలవారు చాలాబాగా వేస్తారు, 

బాల్క - బైరాగి 

“బాలీ? అంటే. బాలిక... ఆ వేషం ఒకరూ బై రాగి వేషం 

మరొకరూ' వేసుకుని “నారాయణ, నారాయణ, నారాయణ భగవాన్ 
అని. కబీరుకీ ర్హన లా పాడుకొంటూవచ్చి దగ్గరకుచేరినజనంతో “జై. సీకా 
రాంజాజా - హ మ్థానా నహిఖాతా, పానీ నహీపీతా, మారీ ఖానా - 
మాశీపీనా _ మాఠిమే సోజానా _ కోయీకో కోయీనహీ, ఫృథ్వి మాయా, 
సోబ్రయాటీహై _ హమ్ ఏక్జవీ సాజీ యే”, 

దో 9గంజాయ్. బహుక్ పీనేవాలా _ ఏక్దమ్. పీ యాక్ కాశీదేభ్నా, 
దమ్ పీయాక్ _ మక్కా దేభ్నా -.తీన్దమ్ పీయాక్. మాటీఘే 
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సోజూనా, ఏక్ నిరంజన్ _ దో సుధీ _ కీస్ గడ్బిడ్ _ చార్ లగ్ఫద్ 

పొంచ్ మర్గయా” అని ఏదో వేదాంతం చెబుతున్నట్లు మారాక యాసళో 
చెబుతుంటే ఆ చెప్ప టంలోని పీరు నుబట్టి తెలుగుప పరజలు అదేదో కడదాం 

తంలా వినోదిస్తారు, 

“సిద్ది _కంచెనోొ వేషాలు 

సిద్ది తురక - ముఖానికి నల్లని మసిపూసి రెండంగుళాల గడ్డం, 

చొక్కాపై  వేస్టుకోటు, చేకిలోకర), టర్కీటోప్, శిల్కు లుంగీ, బఫూస్ 

వుంటాడు, కంచెనీ (భోగంవారు) ) నాట్యక త్తెలు ముగ్గురు సటగుటంూదు. 

వీరు జావళీలు, కృష్ణ్టశబ్దం, మండూక శబ్దం, దశావతారాలు, అష్ట 

పదులు, తరంగాలు ఆధ్యాత్మిక రామాయణ కీర్తనలు, త్యాగరాయ 

కృతులు పాడుతూ నాట్యంచేస్తూ చక్కగా అభినయిసారు. వీరితోబాటు 
హార్మోనీ, మద్దెళ్ళతో భాగవతులుంటారు. 

సిద్దీ అక్కడతాను షాదుషాగారి కావలొదొారుననీ అల్లరి చెయ్య 

వద్దని భాగవతుల్ని అదలిస్తాడు, ఇతడు హరిలో గురుమూ శ్రిని గొరొ 
మూతనీ, గోవిందప్పని గోండు9కప్పనీ, భరతనాబ్యాన్ని బడితే. 

నాట్యం అని పలకడం మనకు నవ్వు తెప్పిస్తుంది. అమ్మాయిల్ని 

చూపించగానే ఆనందపడిపోయి ఆడ్రమంటాడు, 

ఇక్కడ భాగవతుల నాట్యరితులు, సిద్ధాంతాలూ, కర్తలు వగై రా 

ఎన్నో శాస్త్రవిషయాలు సామాన్యులకు తెలి సటట్లు శ్లోకాలు చదివీ; అర్దం 

వివరింవి ఆహ్?! అని శీష్టజనులుకూడా తలలూ పేలొచెప్పి మెప్పి స్తారు, 

ఇందులో బాలగోపాలతరంగం దశావతోరాలువంటివి నడివీధనే రంగ 

స్థలంగా చేసికొని ' చకుగా ముదశిలు పల్టీ అభినయిస్తూ న*6సారు. 

అంతాచూసి సిద్ది ఏమీ ఇవ్వడుసరికదా నవాబు దర్శనానికి 

కూడా అనుమతించడు,. అప్పుడు భాగవతులలోజకడు ““తుమ్మచెట్టు. 

తినే పళ్ళు కాయదు, పైగా తినేపళ్ళచెట్ట ఎవ్వరూ ఎక్కకుండా యీ 
తుమ్మకంచే కాపలా. ఆలాంటి తుమ్మ చెట్టు లాంటీవాడివి నువ్వు” అని 

తిట్టడంలోని ఉపమ సాహిత్యకారులచేతకూడా శభాష్ అనిపిస్తుంది. 
భాగవతుల నాట్యపవ) ఏణతనువ )కటించే అవకా శం యిరదులోనే' వుంది. 

శృంగార, హాస్యరసాలకిది. పట్టుగొమ్మ. . . 
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అ 3 ర్ అరనారి శ 

కూచిపూడి పదతిలో “శంభోశంకర సొంబసదాశివ _ అంబర కశ 

© టా చ నీ గగ 

దిగంబర రూపా” అని పొడుతూ భృంగి వేషంలో ఒకరూ అర్ధ నారీశ్వర 

కషంలో ఒకరూ హార్మోనియం, మద్ధిలా వాయిస్తూ మరిద్దరుభాగవతు లూ 

' కనీసంగా వసారు. అర్జనారీశ్వ రవేషానికి కుడిచెంవ శివుడుగాను, ఎడమ 

' చెంవ పార్వకిగానూ ఒకే మనిషికి రెండువేషాలూవేసి తలమధ్యనుండి 
ముక్కు మీదనుండి పాదం వరకూ కిగిందకి ఒక తెర కడతారు... శివుని 
చేషం వెపు పులిచర్మం, మెడలో పాము, భుజానికీ చేతులకూ రుద్రాక్ష 

మాలలు ముఖాన విభూతిబొట్ట, కంఠానికి నలుపుమచ్యు, మూతిపై 

మీసం, జటాజూటం పై గంగ ధరిస్తారు. అప్పు డప్పుడు జటాజూటంలోని 

గంగ గొట్టంలా ప్రెకితన్ని ధారగా కి9ంద పడుతుంటే విచితుంగా కన 

పొర్వతివేషంవై పు ముక్కుకు ముక్కెర, ముఖాన కుంకుంబొట్టు, 

చీరకట్టు, రవిక, చేతికి గాజులు, భుజకీర్తులు, తలకు స్త్రీ విగ్గు అలంక 

రిసారు, శివుని పాత) అభినయించేటప్పుడు మధ్య తెరతో పార్వతివేషం 

మూసేస్తూ, పార్వతీ పొత్యృ వచ్చినప్పుడు అదే కెరతో శివునిపై పు కప్పేస్తూ 

నాట్యంలో యీ మార్పు కనురెప్పపాటు కాలంలో చేస్తూ పే9క్షకుల 

నలకసారు, 

ఈవేషంలో బహు భార్యాత్వమువలని చిక్కులూ గంగా గౌరి 
సంవాదం (సవతులకయ్యం), తిపురాసుర సంహారం, దక్షయజ్ఞం, 
దేవాసుర అమృత మధనం, పార్వతీ పరిణయం, భళ్ళానరాజుకథ 
మొదలగు శివలీలలు పద్యాల రూపంలోనూ పాటల రూపంలోనూ 
నాట్యాల రూపంలోనూ పృదర్శిస్తారు. _నడిరోడ్ముమీదే శివతాండవం 
ఏమాత్రం జెరుకులేకుండా చేసేస్తారు. వగటివేషాల్లో అదినుంచీ పక్షే 
కతగన్న వేషం యిది, నవరసాలూ చోటుచేసుకొన్న వేషం, 

శక్తి-భతాఠళవేషాలం 

శ_కి భయానక రసానికి సంబంధించిన వేషం. కళ్ళకు కోడిగు9డు, | 
నలుపురంగువేసిన విరబోసుకున్న జనవనార తల, భయంకరంగా చాపిన ' 



నాలుక, కోరపళ్ళు పెట్టుకున్న రాక్ష్లసిముఖం, పైనుంచి. “కిందదాకా 
నల్ల టిఅంగీ, లోన ఎండు కు గడ్డితో కట్టిన వానపొట, కండలంతేం సనాలు, 

మెడలో పుర9లదండ, కాళ్ళకు భునేల్ సున. గంటలమోత, ఒక 
చేతిలో కత్తి, రెండవచేకిలో పేపరాట్టతో వందు డప్పులు వాయిస్తుంటే 

ఎగురుతూ. రోడ్డకెంటభయంకరంగా వీరవిహా జరంచేస్తుందే పిన్న లూ 
పెద్దలూ బికాబికలె పారిపోతుంటారా, oo 

ద 
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భేతాళ వేమోనికిమాత9ం మగరూప్తు, నాలుకకు మధ్యగాగానీ, 
బుగ్గకు మధ్యగాగానీ చిన్న జాలం గుచ్చ బడినట్లువుం! బుంది. నొటినుండి 

ర క్రంకారుతున్నట్లు రంగుపూస్తారు, చేతులక్ తా9ళ్ళుకట్టి ఆటూయిటూ 

యిద్దరువట్టుకొని అతని పరుగును ఆపుచేసాం బారు. ఈ ొచేషంలో ఫీభ 
తాన్ని విపరీతంగా సృష్టిస్తారు, 

ఇవి మిట్టమధ్యాహ్నం బయలుదేరతాయి పిల్లలు జడుసుకుంటా 

రని ఈ వేషాలు వస్తుంటే పిల్లల్ని యిళ్ళ్శళ్లునుండి బయటకు రానివ్వరు. 

ఇందుకోసమే యీ వేషాలరోజున ఉదయమే గాఇమంలో దండోరాకూడా 

వేయిస్తారు. ఈ భయానక దృశ్యాన్ని ఊరూ వాడా పదిపదిహేను 

రోజులు దాకా చెప్పుకుంటూనేఉంటారు. తలుపుసందుల్లోంచి చూసిన 

పిల్లలు జానపద కథలలో రాక్షసుల్ని చూసినట్టు అనుభూతిపొందుతూ చెబు 
తుంటే చూడనిపిల్లలు చెవులురిక్కించి వింటుంటారు. 

దేవరసిట్లి 
ళు 

ఇది మాంతి9క వేషం, సాధారణంగా యిది ఆఖరివేషం అవుతుంది. 

తలకు.రంగుపాగా, బుగ్గమీసాలూ, ఎర9వంచి, చేతులకు సింహతలాటం 

నురుగులు, కాలికి గండపెండేరం, "చెవులకు ' కుండలాలు, ముఖానికి 

పసుపు. నొసట పెద్ద గంగసింధూరలబొట్టు, ఒకచేతిలో వేపరొట్ట, మరో 

చేతిలో ఎముక, కూడా యిద్దరు'ముగ్గురు పరివారం గుమ్మం గుమ్మందగ్గరా 
వేపరొట్టదూసి ' తేళ్ళను బృేష్టించడం,. పొడిఇసుక - నీళ్ళలో వేసి మరల 

అందులోంచి పొడిఇసుక తీయడం, తడిబట్టలో జొన్న గింజలువేసి అందులో 

వేపి పేలాలు చెయ్యడం, - నేలమీద కొబ్బరికాయ దానికదే నడవడం, -- 

ఒకరూపాయిని వందరూపాయలుగా చెయ్యడం, కొబ్బరి కురిడీ నిలువుగా 
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తాడు పెనడిపించడంవంటి మాయావిసోద కార్యకళిమాలు చూపి 

కట్నాలుగా డబ్బు, పొతచీరలు, పొత పంచెలు వసూలుచేసుకుంటారు, 

ఖ్ “ప9యోగ మోగ్య మైన ఉ త్త్రమనాటకమువలె యీ పగటి వేష, 

ధారణ అన్ని పరిక్షలకు నిలువగలిగిన కళాఖండము, సాహితీ 

రంగమున మహాకావ్యమునకు ఖండ కావ్యమువలె నాటకమున 

కిది రంగకాల పనిలేని ఏకాంకిక వంటిది”, 

వీనిలో సంగీతముంది, సాహిత్యముందిి నాట్యముంది. ఈ పిజాకళా 

కారులు తమ వేషాలతో జనాన్ని ఆకట్టుకుని పొట్టపోసుకోగలిగేవారు, కాని 

వై తికవిలువలు పడిపోయి సమాజంలో పెద్దవాడినుంచి చిన్న వాడివరకూ 

ప౦తివాడూ పగటివేషధారణచేస్తన్న యీరో జుల్లో అసలు వేషాలు నిలబడ 

రేక క్షీణదశకు చేరుకున్నాయి. నేటివరకూ ఇవి గం9ంధస్థం కాలేదు, 

దిని మీద తగుశ0ద్ధ చూవకుంటే యిప్పబేకీ ' క్షీణదశకు చేరుకున్న యీ 
ప౦జాకళ నశించిపోయే ప్రమాదముంది. ఆయా వేషధారుల మాటల్ని, 
పాటల్ని రికార్డుచేస్తి వేషాలు ఫొటోలుతీయించి భద్రపరచి ముందు 
తరాలవారికి కనీసం మ్యూజియం వస్తువుగానై నా అందచేయడం తెలుగు 

విశ్వ విద్యాలయంవారి విధి, 

హరికథ 

తెలుగువారి స్వంతం అని గర్వంగాచెప్పు కొనే సాహిత్యప9కి9య అష్టా 

వధానం. అలాగే కళారంగంలో మనది అనిచెప్పుకొనే కళాప క్రియ 
హరికథ, 

, ఇదిమరాఠీనుండో, కన్నడంనుండో, తమిళంనుండో దిగుమతి అయిం.. 
దని చెప్పేవారు లేకపోలేదు. అయితే వారు ఒకవా స్తవాన్ని గమనించ 
లేదనిపిస్తుంది, ఆయా భాషలలో హరికధలుగా చలామణి అయ్యే మరాఠీ 
వారి “సంకీర్తన” (అభంగ్, కన్నడిగుల “కీ రని తమిళుల “కాల 
క్షేపొలికు తెలుగుహరికథకు మౌలికంగా - ఎంతో భేధం ఉంది. అవన్నీ 
ఏక[పాణజన్యం, తెలుగుహరికథ పంచపా9ణజన్యం, 'కన్నడిగులకీర 
నలో ప్రవచనానికే ప్రాధాన్యం, మరాఠీ లసంకీ ర్తనకు భజనరీతి పాణం 

శే విజ్ఞాన సర్వస్వం, సంస్కృతి పు 914 
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తమిళులకాలకేపం సండితమయం - ఇంచుమించు గానకిచేరి, తెలుగు 

హరికథ అట్లాకాదు. ఇది సంగిత, సాహిత్య, నృత్య, గాన, అభినయాల 

సమతూకప సమాహార కళ, 

* “తమిక్క కన్నడ దేశాలలోని “కాలక్షేపి రీతికిని “కీర్తన” సంవ9 
దాయానికిని మరాడిక?రూపం మూలమని పరిశోధకులనిర్థారణ. తెలుగులో 

ఇది అసలు మొక్కుగాన అంకురించిందిగాని వారూవీరూ ఊహించినట్లు గా 

అంటు మెంక్కుకాదు. మరాఠ్హరికథధ కెలుగుహరికడను కొంతలో కొంత 

ప9భావితం చేసి ఉండవచ్చుగాని తెలుగుహరికధ మరాథ్రి వ్యుత్పత్తి 

కం కానేకాదు 

తెలుగుహరికథకు మూలంపెదికికే తెలుగునాటనే కనిపిస్తుంది. 

పన్నెండవ శతాబ్ది “వండితారాధ్య చరి త9” నాటినుండి పాచుర్యంలో 

ఉన్న మన జానపద కళ యక్షగానం, దీని సృరూపాగికీ హరికథ 

న్వరూపానికీ పెద్ద తేడాలేదు, అవే అంగాలు _ కాకపోతే యక్షగానంలో 

బహుపాతృలు పలువురు వ్యక్తులు నిర్వహిస్తే హరికధలో అన్ని పాత్ర 

లనూ ఏకవ్య క్రి పోషిస్తాడు. కీర్తనలు, తత్వాలు, తొహరాలు, మిత్యాలు, 

వచనాలు క్లోకాలు, "దండకాలు, దరువులు, కందార్దాలు అన్నీ అదే 

తీరు. అద్దీ సహజనిసర్గతెలుగుకళాసం ంపదను నీదోజకభాగంలో సామ్యం 

చూసి పరాధీనంచేసుకోవడం భావ్యంకాదు. పూర్వకవులుచాలామంది 

తమ హరికథాకావ్యాలకు యక్ష గానా అనిపేరు పెట్టడంకూడా ఇక్కడ గమ 

నార్హం. 

“అంబరీ షోపాఖ్యానంబను యక్షగాన వ౦బంధంబునకుం గధా.. 

కమం బెల్టిదనిని” అని చేవూరి ఎరుకయ్యదాసుగారు (1881 - 19840. 
తమ హరికథను యక్షగానమని వ్యవహరించారు. 

** 66 దక్రిణదేశానికిచెందినంతవరకూ హరికథలు మహారాష్ట్ర్రసంపం 

దాయాన్ని అనుసరించే వచ్చాయని చెప్ప వచ్చునేమోగానిి ఆంధ్రదేశానికి 

సంబంధించినంతవరకూ మాత9ము హరికథ యక్షగాన సంపృదాయంలో 

నుంచే పరిణమించింది”, 
a 

* డాక్టరు తూమాటి దొణప్ప “తెలుగు హరికథా సర్వస్వం” పుం 60 

శ శ్రీ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు, ఆంధ9వా గ్లేయకారచరిత9 

' | సుం 477. 



ణో గ ware ఇన్ ఇష 

శేటి ఈ హరికథావికాసంమాత)ం౦ 20వ శతాట్ట పూర్వార్దంల న 

జని ఆరోజులో నడివీధిలో గజెకట్టి ఆ 
జంగింది ఈ కళాసరిస్వతి ఆరోజుళ్ల నడెఐథి గజ్జెకట్ట డింది 

ఆకాలంలో వర్షాకాలంవ స్తే వీపల్లేల్ చ 

గణపాతీ రారా _ నీకుండ్భాళ్ళూపో సవా 

త్యహరీ గజానన, ధిమికిట ధిమికిట బొజా మృదంగ” అంటూనో 

ఇవతి పారిర్థనతో ప్రారంభమై అర్థరాత) రెండు గంటల వరకూ 
న పటు న సు: అని దాస 

వవమానా నుతుడు పట్టు సౌదారా విందమ: లకు సుగా 

"మంగళం పొడేవరకూ అందరూ పరవశుల్లై వింటూ కూర్చో వలసిందే, 

' అక్షరాస్యత నామమాత్రంగా ఉన్న ఆరో జుల్ల్ పల్లెజనులలో విజ్ఞాన, 

వినోద, వికాసాలు కలిగించిన ఉపాధ్యాయులు హరిదాసులే. 

చూసినా రాతి పదయే్యేసరికిోఓరోరి 

రారా” అంటూనో, “తాండవ 

** “ఈ విద్య లోకమందున నావిర్భవనుంది షష్టి మాయనములగున్ 

శేవచియించెడు నేటికి” అని కొమ్మూరి బాలబహ్మానందదాసుగారు 

వా9ళౌరు. ఈ గ9ంధపృచురణకా లం 1999 అయినందున ఆనాటికి షష్టి 

మాయనాలంటే 60 సంవత్సరాలు _ క్త, శ, 1880 అవుతుంది. నారాయణ 

దాసుగారు. గజ్జెకట్టింది 1888లోనేకనుక నేటి హరికథ ఆవిర్భావం కీ, 
శ, 1880 -పొ9ంతం అనిచెప్ప వచ్చు, 

హరికథఅనగానే నిఘంటువులో “హరి శబ్బానికిగల -నానార్భాలుచూసే - 

యిది విష్ణువు, . ఇంద్భుడు, చందుడు, కప్ప, కోతి, పాము వగైరావాని 

తాలూకు కధ అని భావిస్తే పొరబాటు, పోనీ “హరి అనే నామాన్ని 

బట్టి విష్ణుపర మైన ఆలోచనక్తూడా' " నేటికధకు సరిపడదు, హరికధ ఒక. 

కళాపికి0య, 'కాళ్ళకుగజ్జెలు, చేతిలోచిడతలు, ముంజేతికి సింహతలాటం . 

మురుగులు, భుజాలకు దండకడియాలు, నుదుట కుంకంబొట్టు, గిరజాల -. 

తల, మధ్యపా పిడి, వెనక సిగముడ్కి మెడలొ. పూలదండలు, పట్టుపంచి, 

జరీకండువా ఇదిఅనాటిహరిదాసు వేషం. " ఇరువై పులా మద్దెలా ఫిడేళ్ళూ 

వెనుకవై ప హార్మోనీశృతి దాసుగారి 'ఉపాంగాలు, 'కొందరు' కంజీరాకూడా 
పెడితే చురికొందరు - అగ్గి పెట్టైలవాయిద్యశికూడా ఏర్పా టుచే సేవారు, ' 

ఆరోజుల్లో హరిదాసు విజ్ఞాన ఖని, సంగీత సాహిత్య విషయాలే కాకురణా ' 

శాస్త్ర పురాణ, రాజకీయ, _ చారిత్రక విషయాలుకూడా - ఆమూలాగ్రంగా 
* హరికథా విధానము పు, 1)... ఆలా 

ం. (హరికథా సర్వస్వం. 
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తెలిసిన మేధావికి9ండ లెక్క. కనుకనే అతనుఇెప్పే ప%ఠిమాటా ఎంతో 
అవ 

ఆస గా వినవారుఅ అర్ధరా "తింవరకూ, వర్షాకాలం వచ్చు ందంటే వా కంగా 

ఊరూరా హెరిదాసులు రామాయణ, భారత, భాగవత కథా కకం 

జఒకవుండలం౦ంపొాటు (40 రో జులు వరు సగాచెప్పే వారు అరోజుల్జా, 

వీరికి ఆదిపురుషుడు ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారు. అందుకే 

రెని “హరికథా పితామహ” అన్నారు. వీరికి ముందు యీకధలు లేవని 

కాదు. మవ్యాసునుండి విజయనగరంవచ్చి కుప్పుస్వామినాయుడు 
గారు ధృవచరిత9 హరికధచెవ్పగా దానివల్ల పేరితుడై తాని రంగం 
లోకి దిగానని త్రీ నారాయణదాసుగారే స్వయంగా చెప్పుకున్నారు తమ 

ఆత్మకధలో. అయికే ఈ పితామహబిరదు అల్లసా పెద్దన్న గార్ విరుదు 

వంటిదే. అల్లసాని పెద్దనగా౭ని “ఆంధ్ర కవితాపితామహ క” అన్నారంటే 

అంతకుముందు తెలుగుకవిత్వం లేదనా? పెద్దన్న గారి మనుచరిత9 

కావ్యంతో ఒక కొ త్రపుంతనుతొక్కింది తెలుగుకవిత్వం. ఆలాగే నారాయణ 

దాసుగారిప9వేశంతో హరికథారంగం పండితపామరజనరంజక మై పకి 

యావై శిష్ట్యాన్ని పొందింది, 

“హరికథా పితామహుడు ఆదిభట్లదాసు, సంగీతం సాహిత్యం 

నరితూచిన తాను” అన్నారు మహాకవి శ్రీశ్రీ. జంధ్యాలపావయ్యశాస్ర్రి 

గారు యిలాఅన్నారు - 

“వాల్ మెలిమీసకట్టు జునపాలజుట్టు 

నొసటకుంకుమబొట్టు మేల్ పసిడికట్టు 

విదైలకుపటు, నడయాడు వేల్పు చెట్టు 
ద ట్ ట్ 

హరికధాశిల్ప స| మాట్లు ఆదధిభ ట్టు” 

ఆయన పెట్టిన ఒరవడి ఈనాటివరకూ కొనసాగుతున్నది. అందుకే 
ఆయన్ని తలవని హరిదాసు ఉండడు, ఆటా, మాటా, పాటల్లో ఆయన 

కాయనేసాటి, ఒకసారి దాసుగారిని సభలో హరికథకాదు గిరికథ చెప్ప 

మన్నారట, వెంటనే అప్ప టికప్పుడు “గ రిజాకళ్యాణంి చెప్పి సభికుల్ని 

'ఆశ్చ ర్యచకితుల్ని చేశారట, 



ఆడిలో దాసులంతా నారాయణడాసుగారివరనే కవి గాయక పండి 

తువై. ఉండేవారు. అందుచేత వారకధలుకూడా చాలావరకు పారే వా వారీస్సు 

కొనేవారు. కథారచన చేసినవారిలో పరిమి సు ంబృహ్మణ్య భాగవతార్ గార, 

చింతా దీక్తీతదాసుగారు, కొమ్మూరి ది బాలబృహ్మానందదాసుగారు, నల్లమి ల్లీ 

బసివిడ్డిగారు, కడలి వీరడాసుగారు, పెద్దింటి దీక్షితదాసుగారు పీరా రాన 

దగినవారు. వీర శిష్యగడాన్ని తయారుజే సినప పద్ధతికూడా ఎంతో 

ఆత్మీయమైనది. తమ ఇంటిలోనే భోజనాలుపెట్టి సంగిత, సాహిత్య, 

నృత్య, గాన, కధా విన్యాసాలునేర్చుతూ కధలకు తమతోతీసుకువెళ్ళి 

కధమధ్యలో పొటలు పాడిస్తూ,. అప్పుడప్పుడు ఒక విడికధ చెప్పిస్తూ 

సభా పీరికిపో గొట్టి స్వంతబిడ్ధమాదిరిగా తయారుచేసేవారు. ఆ శిష్యులు 
కూడా గురువునకు సకలోపచారాలూచేసి కష్టపడి విద్యనేర్చుకొనేవారు, 

హరికథాకా ర్యక9మానికి ఒకటిరెండు వారాలుముందుగా కచ్చా బిగించాలిరా 

అని హెచ్చరించేవారట నారాయణదాసుగారు శిష్యుల్ని. కచ్చా 

బిగించడంఅంటే బహ్మచర్యం పాటించడమన్న మాట, 

ఇక కధలకువెళితే పిక్కవాయిద్యగాండ9తో పాటు శిష్యగణంతో 
అవూళ్లో .ఉండిపోవడమే, దాసుగారు పండితుడు కావడంవల్ల ప్రజలమీద 
ఆయన పభావం ఎక్కువ. ఆ బృందానికి ఊరివారు రో జుకొకరు చొప్పు న 
సాదరంగా ఆహ్వా నించి పిండివంటలతో భోజనాలు పెట్టి గౌరవించేవారు. 
ఆరాతిికధలో దాసుగారు బృేవ్మనితే న్ని వారిఆవిధ్యాన్ని పొగుడుతూ 

ఆ మహాతల్లి, ఆమహాసాథ్వి, “ఫలానా సుబా వ్షమ్మగారు క త్రీతో కోసినా తెగని 
గడ్డ పెరుగుతో భోజనం: పెట్టిందంటూ 'అకూరలూ, ఆ పిండివంటలూ వర్ణించి 
వర్ణించి చెబుకుంటే మలిరో జు భో జనాలు పెట్టేవారు మరింతపో టీ గా వరటలు 

చేయించి భోజనాలు పెళ్టేవారు. ఆ నలశ్రై లోజులూ దాసుగారికి విందు 
భోజనాలే, దాసుగారు తమఇంటికిరావేడం సంతో గొప్పగా భావించేవారు, 

 ఊరిమధ్య దేవాలయంవద్ద పచ్చని పందిరి చేసి, ఆవందిరికంబ 
బల్లలు వేసి, పెనరెండు ' పెటోోమాక్కుల్లై ట్లుతగిలించి _అవెలుగులో... కథ 
చవ్చించేహారు. పగలంతా పొలాలలో వనిచేసుకుని.. రాతి9. భోజనాలు 
పూర్తిచేసుకుని, హరో వడొనికీ గోనేబస్తాలు తెచ్చు కొని యింక్షల్లపొన 
కధకు వచ్చి వినోదించేవారు. 
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ప 

తూరు నా తచమువాత నీకిచ్చి _పెనకప్పు 

రున్నకండుజా మొలకు చుట్టుకొని “శ్రీమదరి: మారణ గోవిండోహారిో 

“శ్రీ ఆంజనేయవరద గోవిందోహరి ఈ శ్రీ పురడరీకాక్షవరద గోవిండో 

వరి అని అండ 'చేకా గోవిందగాబ్వల కొట్టించి పేంళకుల్ని కథోన్ము 

ఖువ్న్ చేయడం పంపొటి, పేరక్షకు కుల్ని కథాకార్యకిమంలో భాగస్వా 

దులుగా చేయడానికి కొందరు దాసులు పదినిముషాలు భజనచేయించ 

డంకూడాొ కద్దు. 

ర 

ఒకసారి పొడుగు పొండురంగదానుగారు తనతోపాటు అందరూ 

భజన చెయ్యకపోవడంచూసి ఒకవిశేషంచెబుతానువినండని చెప్పడం 

పా9ిరంభించాడు. ఒకరోజు ఒక శిష్యుడు గురువుగారిని రామనామం 

యొక్కగొప్ప తనం ఏమిటి అని అడిగాడట, దానికి గురువుగారు కాకినాడ 

జగన్నా ధవురంలో సత్తెమ్మగద్దెఉఊంది, ఆ గద్దెమీద ఈశాన్యమూలలో 

సావగూడుఉలది, ఆ సాలెగూడులో సాచెపు రుగుఉంది, ధాన్నడుగు 

చెబుతులదన్నాడు, శిష్యుడక్కడికి వెళ్ళి రామనామంయొక్క గొప్ప 

తనం ఏమిటి అన్నాడట _ అంతే _ అది గిరుక్కునతిరిగి నేలమీదపడి 

చచ్చిందట. ఆవిషయంవచ్చి గురువుగారికి చెప్పగా, అయితే రాజ 

మండి? పెత్సావారింట్లో చిలకపంజరం ఉంది, ఆపంజరంలోని చిలక 

నడుగు చెబుకుందన్నాడట. శిష్యుడక్కడికిపళ్ళి రామనామంయొక్క 

గొప్పతనం ఏమిటి? అని అనే నేసరికల్లా అది ముమ్మారు కిచకిచవమని పాణం 

వదిలేసి సిందట. ఇ ఇదేఠటనివచ్చి గురువుగారినడిగితే ఇప్పుడు. చేమగిరిలో 

“సూరాబత్తుల సూరయ్యగారీంట్లో కోడెదూడ పుడుతోంది, ఆదూడనడుగు 

'చెబుతుందనా న్నాడట. సరే అని శిష్యుడు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి అవు 

'ఈనుతోంది, కోడెదూడ పుట్టింది. ఆహా గురువుగారమాట  నిజమేఅని 

దూడ దగ్గర కెళ్ళి రామనామంయొక్క గొప్పతనం ఏమిటి? ఆన్నాడట. 

అంతే అదికూడా -చచ్చూరుకుందట.  ఇటేమిటిరా భగవంతుడా అని 

హడిలిపోయివళ్ళి గురువ్చు గారికి చెప్పేసరికి ఇప్పుడు విజయనగరం 

రాజాగారిభార్య ' మగబిడ్డను పసవించబోతోంది, పెళ్ళి ఆ బిత్డనడుగు 

తప్పక చెబుతాడన్నా డు, శిష్యుడు అక్కడకు చేరుకొని విచారిస్తే 

అప్పుడే: రాజుగా రొకివుతోగోిదయ మయింద న్యా.రు, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ 

బిడ్డ కూటా ఎక్కడ చచ్చి పోతాడోఅనిభయపడి దూరంగా గోడప3క్కన్ల 
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బడి రావ జౌ నామంరా:: క్కు గొప్ప తనం 4 యట మిది? అన్నాడట, వెంటనే అబిడ్డ 

పగలబడినవ్వి “ఓయి అమాయకుడా! ఇంకౌ అర్హంకాలేదా? సత్తెమ్మ గుడి 

దగర సాఠలెపురగుడి నేనే. నువ్వువచ్చి రామా “అన్నావు. ఆ జన్మపోయి 

చిలకజన్మ వచ్చింది, నువ్వు 'అక్కడికికూడావచ్చి రామా అన్నావు, 

ఆజన్మపోయి కోడెదూడగా పుట్టాను. అక్కడ మళ్ళా రామా అన్నావు, 

దానికో ఇక్కడ రాజుగారిబిడ్డ గా జన్మించాను, ఇంతకంటే ఏం చెప్ప 

మంబావు రామనామ మప త్యాన్ని గురించి?” అన్నాడట ఇది చెప్పే 

టప్పటికి సభ అంతా నిశ్శబ్దమైపోయింది, దీంతో మొత్తం జనమంతా 

దాసుగాకితోపాటు రామరామ రామసీత అంటూ భజన మొదలు పెట్టారు 

పుణ్యం అప్పుడే పాందెయ్యాలన్నట్టు, ఇలాగ కొందరు దాసులు పెట్ట 

కథలతో ప్రజల్ని ఆకట్టుకునేవారు. కధలో సందర్భానుసారంగా కొన్ని 

పిట్టకధలు చెబుతూ నవ్వి స్తూ వినోదింపజేయడం హరికథలో ముఖ్య 

భాగం కూడాౌ, 

అనాదిగా హరికథకు భారత, భాగవత, రామాయణాలు, శివలీలలు 
సక్కుబాయి, మీరాబాయి, జయదేవవంటి భక్తుల గాధలుకధా వస్తువులు" 

ఈ ప్రక్రియ ప్రజలలో మంచి ప్రచార -సాధనంగా రాణించడంతో 
క9మంగా కై స్తవకధలు, ఇస్లాంకథలు కూడా ఇందులో చోటు చేసు 

కున్నాయి, 

జొతీయోద్యమకాలంలో హరిదాసులుకూడ్లా “నేను సె సైతం ప్రపం 
చాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చా” నన్నట్టు స్వాతంతర్యి ఉద్య మాన్ని 

గురించీ, నాయకులగురించీ కథలుచెప్పి. చె తన్యాన్ని రిక లత్తించేవారు, 

అలాంటివాటిలో జాతీయభారతం, రూన్సీరాణి, రాణాప9కాప్, వీరశివాజీ 
నెహ్ఫూ తిలక్, భగత్సింగ్, సుబాస్చంద9బోస్, క్విట్టిండియా, 
బెంగాల్ కరువు ముఖ్య మైనవి, 

ఆరోజుల్లో యాళ్ళ తాతారావుగారు భాగవతార్ “బెంగాల్ కరువు” 
చెబుతుంటే పే ప్రేక్షకులు బి9టిష్ వాళ్ళను నరికీ పోగులు పెట్టెయ్యాలనే స్థితికి 
వచ్చే సే సేవారు, 

సాహిత్యపరంగాచూ స్తే స్తీ హరికధాసాహిత్యంకూడా ఉత్కృష్టృమైనదే, 
చక్కని పదబంధం, చందోబద్ధమైనపద్యాలూ, ' 'రాగతాళయు.క మెన 



“రూపవాన్ మధురభాషి, కధకునికి చక్కని సు 
అం సరీ గండ Arr Am m0 ౫ మెం mo ఇ | డం వాకాతుర్యరయి సంగత పరిజ్ఞానం, శాంవ్యమైన గొంతు, లౌకికజ్ఞానం 

ఎం ఇత ట్ చాలాఅవసరం. కథల మధ్యమధ్య తా బ్రగరాజు కీ రనలు, రావుదాసు 
గా ల అధి 

జ ~ లం చలన ఆర్య షా కీ రనలు, మీరా కీరనలు, ఆధ్యాత్మిక తత్వాలు కర్ణఎయంగా వొడి 

పురాణాంతర్గత ధర్మాలు, హితోక్తులు చెప్పి జనహృదయాలను రంజింప 

జేసేపారు కధకులు, 

ట్ శ్ శ అర్య _ f సర లు 3 ర వ అాజ్తా ్య శ రడి, రాపుకమలకుమారి (వరం బినీయంి, + బళ్ళు జంగం 

అనం గావతారణంి” కథలళ ని పరిత్యేకత, 

యుద్ధరంగంలో కర్గుడిరధసారధి సహాయస్ర కరణచెస్తాడ రధ 

చకా9లు భూమి లోకి కూరుకుపోతుంటే అవస్థపడు తూ భుజం వట్టి వానిని 

ఎకిధీప్రకుందున్నా డు కర్ణుడు, అందరికీ అయో్యోపాపం అనిపిసోంది. 

అయినా అర్జునుడు అతని పై బాణవర్షం కురిపిచూనే ఉన్నాడు. కాని 

అవిక్రర్ణుడి గుండెకుకగిలి పూలహారాలు గా మారిపోతున్నా యట. కారణం, 

ధర్మదేవత అతనిగుండెలమీద కిష్టవేయడమే. ఇది గృహించిన కృష్ణుడు 
ముసలిబ్యాహ్మణవేషంలో పెళ్ళి దానం అడిగాడట, “ఈ యుద్దరంగంలో 

ఈ నిస్సహాయ స్థితిలో నీకు నేను ఏమి ఇవ్వగలను బా%హ్మ బో తమా! 
సర్వశ కులూ ఊడిగిపోతున్న సమయంలో నాదగ్గరవీములదని ఇవ్వను?” 

అన్నాడట కర్ణుడు. దానికి కృష్ణుడు “నువ్వు చేసిన దానఫలం ధారపొయ్యి 

చాలు” అన్నాడట, వెంటనే అమ్ములపొదిలోని బాణంతీసి అరచేత 

గుచ్చుకొని ఆ రక్తతర్చణంతో తన దానఫలాన్ని ధారపోశాడట కర్ణుడు. 
అప్పుడు కృష్ణుడు వెళ్ళి “ఈసారి బాణం వెయ్య అర్జునా” అనగానే ఆ 



దెబ్బకు కర్ణుడు నేలవ్యాలా శ క ఈ 

కంటతడి ట్ల పే) కడెండూ ఉండ 
an 

లాడే రావ కమలకుమారి *'పఇమీలారునీయలి కధలో ప9మీలా 
we గో ఆర్య యుధం: రొ ర్స స్ట యి 

దులు వనవిహారంలో 

వినయంతో చెబుతు6 

ఒసనలింగంగారు గంగావతారణంిలో -_ 

ఉయాబలలు ఎలా ఊగునా రో కళ్ళకుకటినటు 
య et 

a బే జూొలులో వ9తిఒకర్థ రూ ఊగిహోవలసి౭దే, బళ్ల 

“జటా కటాహ సంభ9మ భిమన్ని లింప నిర్హరి, 

విళ్ల వీచి వల్లరీ విరాజమాన మురళి" 

ధగధగధ గజ్జ] అల్లి లాటపట్టపావ కే 

కశోరచందంశేఖరే రతి వ9తిక్షణం మము ! 

ఓం నమశ్శివాయ ee 22 

ప9ఫుల్ల నీలపంకజ పపంచ కాళిమచ్చు టా 

విదంబి కంతకంధరా రుచిప9బంధకంధరమ్ 
స్మరచ్చి ధం పురచ్చి ధం భవచ్చీ ధం మఖచ్చి ధం 

గజచ్బి దాంధ ఖచ్చితం తమంతఖచ్చి తంభజే | 
ఓం నమశ్శివాయ . 

జయత్వ దభ్ళవి భమ భ్రమద్భు జంగమ: ఎ డక్ 

ధగధగడి ప్రనిర్గముత్కరా శా అహవ్యవాట్ 

ధిమిధిమిధిమిధ్వ నన్ మృ దంగతుంగమంగళా 

ధ్య్వ నిక9మప9వ ర్తి రత పీచండతాండవళ్ళి ఐ వా” 
అని రావణహో9 క్రమైన శివస్తోతం చదువుతుంటే ప్రతివారూ భక్తి రసం 
మునిగి తకేలవలసిందే, 

లీ 
బో 

న సలాది భాస్కరరావు “న ర్రనళాలి హరికథా రంగంలో ఒక విపవం, 
మంచి విష ఎర, చక్కని చమత్కారం, మెదడుకు గొవృ మేత, పాండ 
వలు అజ్ఞాతవాసంలో ఆ వేషాలే ఎందుకు చేశారు అనేదానికి కట్టమంచి. 
రామలింగా రెడ్డిగారు భారత విమర్శలో ఇలా వా9శారని చెబుతాడు _ 
రాజసూయయాగం వేసిననాడు ఎవరకి ముందుగా నమస్క్మరించకూడదట, 
ధర్మరాజు రాజసూయం చేశాడు. మరి ఉద్యోగం అగంచేవాడు ముందు 
నమస్కరించకపోత్రే ఎల్లా? అయితే ఆరో జుల్లో బారీహ్మణులకు రాజులు కూడా ముందునమస్మా రం చేసేవారట, అందువల్ల ధర్మరాజు కంకుభట్టు 

yp 
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క ంవేరుకువెళ్ణాడట. భీమునికి ఎవరు అన్నం వడ్డించినా అతదు ఒము 
డగ చెలిసిపోడుంద్, అందువల్ల తనకు తానే పెట్లుకుకింటే ఇతరులకు 

కి అవకాశంఉఊండదని వలలుడిడేషంలో కంటాలడోకి జెళొ 

డట. అస్టునుడు ఆజానువాహుదు గొప్ప అందగాడు, బయిట 

ఇ గి వోల్యు కోవచ్చు. అందుకని 

గా అంతఃపురంలోకి పవేశించాడట. జక 

ఏరలళో తిరుగుతూ శతు9వుల 

జాడతెలిసినవంటనే ఆ వార్త చేరవేయడానికి వీలుగా పజలకాపరిగా 

నెళ్ళాడట, వా ర్తఅందగానే పారిపోవడానికి వీలుగా జఅయిదుగురకూ 

అయిదుగురాంలు సిద్ధంగా జంచడంకోసం నకులుడు అశ్వశాలలో ప్శివే 

శించాడట. ఇలా పృతీదీ విమర్శనాత్మకంగా వెప్పుకుపోతుండడం 
ఇందులోని వత్యేకత. పైగా ప9స్తుత రాజకీయాల మిళాయింపు 

దినికి పటు, . 
ళు 

గ PN Ob En రగ ఓ న్్ g ౮] ౭b ts ౮ చి థి రో టే (0% gp 

mo 

కూరకు తాలింపు, బట్టకు జాడింప్కు శాలువాకు జోడింపు, దాసుకు 

చదివింపు ఊండితిరాలన్నా రు బుగ్గా పాపయ్యశాస్త్రీగారు _ నిజమే - ఈ 

చదివింపులె దాసుగారి కథకు హుషారు. ఒక్కొక్క చదివింపూ వస్తుంటే 

“ఫలానావారు నన్ను ఆశీర్వదింవి భగవదర్చితంగా చదివించినవి యిన్ని 

రూపాయలు, ఆ పరమాత్ముడు వారికి అనంతకోజిరూపాయలు ఇచ్చి 

రక్షించుగాకి అని దీవిస్తుంటారు. గాంమాలట్లో ఈ కట్నాలు పోటీవడి 

మరీ చదివిసారు. పేరుకోసం, కరణంగారిపద్దు ఇరవై ఐతే, మునసబు 

గారీపద్దు నలభై కావలసిందే, ' మునసబుగారిపద్దు నలఖై అయితే పెద్ద 

కాపుగాదిపద్దుయా భై ఇవేకాకుండా “సేతాకళ్యాణంి వంటి ఘట్టాలు వచ్చి 

నప్పుడూ, ఆఖరున పట్టాభిషకంఘట్టంలోనూ భార్యాభ_ర్తలజంటలు -పటల 

మీద కూర్చుని వానినీజ6ి పించడంఅనే తంతు పెడతారు. ఇక్కడ వారు 

పెట్టే పంచెలు, చీరలు, జామార్లు, దక్షిణతాంబూలాలు దాసుగారికే దక్కు 

తాయి. బ్రహ్మంగారి 'కాలజ్ఞానంి చెప్పే హందాసులు ఆఖరున “జేజి 

నాయనకు ఆరాధన” అని పెడతారు. గా9మంలో స్త్రీలందరూ పళ్ళాల 

నిండా బియ్యం, అకులూ, వక్కలూ, కొ త్తబట్టలూ పట్ట కువచ్చి సత్య 

నారాయణ వితంలోవలె చారులుతీరికూర్చుని పూజలుచేసినమర్చి చు 

కుంటారు. తరువాత అవి దాసుగారికి చెందుతాయి, 
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gC ఒకటి పితిరోబూ తి9ప్పు తారు, 
అం త్రకారుందౌ డా సభలే రతిప 

ఆ పళ్ళంలో వచ్చిండి సాధారణంగా ఆరోజు ఖర్చు ఎతెస్తుండి, (ఆ 
(es 

పకెంలళో అక్కడక్కడ " అర్థరూ పాయివేసి తొంభిపి సలుకీసు కోవడం 
ఖా లో we 

కూడా కద్దు). అప్పు డప్పుడు కధదగ్గర పెట్టిన దేవుడుఫోటోని పల్లకీలో పెట్టి 
ఛి 

ఊరంతా ఊరెగిసుంటారుః ఇంటింటా హ్ = రతులిచ్చి పళ్ళాలతో బియ్యం 

రొజున సంతర్ప ఐవే₹ ప వారు, 

జాసులో దంతవేదాంతులు అవికూడ్రాఅవే మ్మేసుక్ కొని డబ్బుచేసుకొనేవారు. 

జ హరికథధాకులానికి గౌరవం పడిపోసాగింది, పైగా 
ఇలాంటివాళ్ళతోనే 

పాండిత్యం తక్కువై, ప9గల్భాలు ఎక్కువై. ప9ిజలకు భోరుకొ బ్రేయడం 

పరంభించింది. అందుకే రావుగోపాలరావుగారి “హరికథల్ చెప్పకు” 

త్యాలముగ్గ గు డైలాగు బలేగా పేలింది జనంలో. 
అనే es 

హరికథ నేడు ఎంతచిక్కిపోయిందో పిట్టకథల్లో హరిదాసులే చెబు 

తుంటారు. ఒక ఊళ్ల పహరకధజరుగుతుందట -కధ మధ్యలో జనమంతా 

శిపోయారట, కాన్ ఇద్దరును రాత$0 చివరవరకూ కూర్చు న్నా రట. వారిని 

చూసి దాసుగాదసంతో షించి “కనీసం మీరై నా నాకధకోసం ఇంతశ సృద్ధగా 

కూ ర్చున్న ౭దుకు నా ధన్యవాదాలు” అంతే, వాళ్ళు “అయ్యా! మేపు 

కూర్చున్నది మీ కధకోసంకాదు మీరుకూర్చున్న బల్లల కోసం. అవి కర 

ణంగారిబల్లలు, కథ అయిపో గానే ఇంటికిచేర్చెయ్యమన్నారు _అందుకని” 

అన్నారట. 

Ph 

ఈ స్థితికి హరిదాసులే చాలవరకు బాధ్యూలు, మారుతున్న సమా 

జొనికి అనుగుణంగా ప9కింయ మార్చు కోలేకపోవడం, తగినంత కృషి 

చేయకపోవడం, వ౦9తిభావిజానులు రంగప9వేశంచేయడం, పిజా నాడిని 

వట్టుకోలేకపోవడం హరికథకు ఆదరణ తగ్గడానికి ముఖ్యకారణాలు, అంతే 

కాకుండా జనాఖిరుచికి అనుగుణంగా కొ త్తకధలు వాంయడంలేదు, అస 

లిప్పుడు హరికథా రచయితలేలేరు. ఒకరిద్దరు సిద్ధపడినా వారి పొత 

ఫక్కిరచన జనానికి రుచించడంలేదు. ఒకనాడు పల్లెవాసులలో విజ్ఞాన 

వికాసాలు పెంపొందించి నీకతినియమాలునేర్పింది ఈ పృజాకశే. పతన 

మెపోతున్న నే నేటినమాజంలో వై తికవిలువల పునరుద్ధ్దరణనిమి త్త తం ప౦భు 

త్వంమళ్ళీ దీన్ని తీర్చి దిద్ది ప్రోత్సహిస్తే మంచి పంచారసాధనంగా ఊప 

యోగపడగలదు, 
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శ 

“ల 

చలాకి అ ఎ అవ 
ఇక్కాడవారిలో ఎక్కువమంది ఆదిభట్ల నారాయణవాసుగారి శెమ్యులుం 

మల. 

ద వళ జ ద మ్ గరా సా జ క స్ట శల దిడరదాసుగార నములు వాజపయాజుల సాబు య్యగార. కదలు, 

అది 

(౫ 
లి 

వాం గా గలనా డాం Ax న్లో 
ట్) స ప్లు గ జ *ద్కొ ఫ్ 

నారాంాంణగెాం అయిస్ట్రలు, సర స కదా సుగారి శాలు, నల్ల 

భాగవతార్ లం: 

1 డా| పెద్దింటి దిక్షితదాసుగారు, 

వీరినివాసం నరసాపురం, (ప, గో, ) కథకులూ రచయితలూకూడా. 

భారతం, ఇతరకధలూ, ఎన్నో వ్యాశారు, వీరి కథ సంగీత సాహిత్యముల 

కలయిక, రచన మధురం, సంస్కృతంలోకూడా వీరిరచనలు వెలు 

వడ్డాయి. దేశంలో ఎన్నోసన్మానాలు, ఎన్నో బిరుదాలు పొందారు. 

ఆంధివిశ్వ విద్యాలయంవారు డాక్టరేట్ డిగంయిచ్చి గౌరవించారు. తిరు 

మల తిరుపతి దేవస్థానం ఆస్థాన విద్వాంసులు గా కూడా నియమింప 

బడ్డారు. వీరిరచనలు నారాయణదాసు గారుకూడా మెచ్చి ఆశీర్వదించారు. 

నారాయణదాసుగారి చరిత, షిరిడి సాయిబాబాచరిత౦, మహర్ బాబా 

చరిత, వరలినాయిచరత స హరికధలు వాసి దేశానికందించారు, ఎంతో 

మందిశిషమ్యులను తయారు చేశా “రు క 

2. ఠి వాజపయాజుల సుబ్బయ్య భాగవతార్ గ్ా 

ర్స్ర స్వగా%మం ఉంగుటూరు (వ, గో, ) గొప్ప సంగీతవిద్యా సులు. 

మంచిస్ఫు రదూపి. మొదట ౯ మంది) గున్నే శ్వ రరావుగారి నాటక 

కంపెనీలో కృష్ణుడు వగైరా పాత్యలు వే? సివారు, తరువాత నారాయణ 

దాసుగారికి శిష్యులై. కకలునేరు కుని దేశ ప్రఖ్యాతిపొందారు. అంతా 

నారాయణదాసు గారివ ట్రై, అందుశే రెండవ నారాయణడాసుగారని 

పిలిచేవారు, రామాయణం సీడియల్ గా ఎన్నో చోట్ల గలరోజులపొటు 

చెప్పేవారు. కథ ఎక్కువగా సంగీతపరంగా సాగేది, 
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3. శ్రీ పెంటహిటిసుబ్బయ్య భాగవతార్ :- 

స్వస్థానం ఉఊంగుటూ రు (ప, గో.) వాజపయాజులవారి 

శిష్యులు, నారాయణదాసుగారి ర రామాయణం, భాగవతం సీరియల్గా 

కిక్కలేనన్ని కధలుచెప్పేరు బహుశేక 
యిన్ని కథలు దేశంలో మరె 

'కాలామంది శిష్యుల్ని తయారుచేసిన గురువు, 

_ 
చానా 
ore 

అమ్భతం. “ 

4 శ్రీ వరిమి సుబిహ్మణ్య భాగవతార్ !- 

వీరిది పోతునూరు (ప. గోఎ చక్కని రచయిత, మంచి కధకులు, 

భారతం, భాగవతం మరెన్నో కధలు రచించారు. ఏ హరిదాసైనా 

పార్వతీకళ్యాణం కధచెబితే వీరువా్రసిందే చెబుతారు. అది అంతబాగా 

ఉంటుంది వీరికధలలో భక్తి, రక్తి ఎక్కువ. భారత్క భాగవత కధలు 
జెలలతరబడి చెప్పే వారు. అనేకమంది శిష్యుల్ని తయారుచేశారు, 
ఫ, శ్రీ ములుకుట్ల అన్న పూర్ణారావు భాగవతార్ :_ 

వీరి స్వస్థలం తణుకు. వాజషయాజుల సుబ్బయ్యగారి శిష్యులు, 

తరుచు రామాయణం సీరియల్ గా చెప్పేవారు. శృంగార రసపోషణ 

వీరికధలో ఎక్కువగా పోషింపబడేవి. సీతాకళ్యాణం, సావితి; కధలకు వీరు 

పగిసిద్దులు, ఎంతో మందిశిష్యుల్ని తయారుచేశారు. నంగీతశిఖామణి, 

లయబ9హ్మ అనేవారు, 

6. పుచ్చల భ9మర్దాసుగారు | 

వీరు రాజమండినివాసి. గున్నే శ్వరరావుగారి నాటక కంపెనీలో 

ముఖ్యపాత్రలు ధరించేవారు. ఆతరువాత వాజపయాజుల సుబ్బయ్య 

గారి శీమ్యలై కధలు నేర్చుకుని హరికధకునిగా చాలాపేరు సంపాదించారు. 
భఖ కమార్మంజేయ, సత్యహరిశ్చంద౦ కధలకు వీరు ప9సెద్ధి, భక్త 

మార్కండేయ గాగీమఫోనురికార్థుకూడా యిచ్చారు. కథలో యితర విష 
యాలకంటే కథనే ఎక్కువగా పోషించేవారు, వీరి రూపంలోనూ, కధా 
గానంలోనూ నారాయణదాసుగారి పోలికలుండే వి, 

7. థ్రీ నల్లమిల్లి బసివిరెడ్డి భాగవతార్ ?. 

తూర్పు గోదావరిజిల్లా రామచందళిపురందగ్గర రామవరం గాకు 
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నివాసి, హరిక థచెప్పడంలో అందెవేసిన ఇయ్యి, రామాయణ, భారత, 
భాగవతాలు వ హరెకధలు గా వాసి సీరియల్గా చెవ్పడమేగాక తుకారాం, 
మీరాబాయి, చోకామేళ, మార్మండేయవంటి భ కృశిఖామణుల కధలు 

“భ క్రవిజయం” పే పేరవా?సి వీడికధలుగా చెసే ప్పేవారు. అందులో అశ్చృ 

శ్యతానివారణమీద. వా9సిన భ్క్తచోకామేళక్రధ నిజానికి సాంఘికవి ఫ్లవ 

పృబోధానికి గొవ్ప ఆ యుధమే. "దోకామేళుడు హరిజనబాలుడు, అతను 

భ _క్తినిష్టలతో ఉంటే (బాలయోగిలా ఆ హరిజనపేట పెద్దలువారించేతీరు 

జానపధవరసల్లో మంచి పసందుగాఊంటుంది యిలాగ _. 

“అబ్బొసిరా బోసిరా యీడియేదాంత 

మంతకంతకు హెచ్చి పోనాది 

ఈడబ్బ నాడెపుడైన యీాయాసమున్న దా. 

అందరికి మనసిరిగిపోనాది” _ 

పల్లెటూళ్ళలో ఈ. వరసలుపాడుతూ ఆయ న కధజెబుతుంటే 
ఆక్మీయంగా వినేవారు, దేశభ క్తిపూరితంగా భారతస్వాతంతో 9ద్యమచరి 

తను జాతీయభారతం అని వాగిశారు, మంచి సంగితవే త్త, నిండైన విగ 
హం మధ్యవొపిడ్తి సిగముడి, మూతినిమీస్తం, ఇంగారుదండకడియాలు, 

సింహతలాటంముర్హుగుల్లు ముఖాన నామంబొట్టు, వట్టు వీ తాంబరాలు 

ఆయన వేషం. _ ఆయన సీరియల్ కథ చెప్పితే “కనకవర్గమే, ఒక ఊల్లో 
యీాయేడు భారతం సీరియల్ చెబి శ్రే, మరుసటిస ంవత్సరం రామాయణం 

సీరియల్ _చెప్పించేవారు. ఆవవుగాకూడా కధచెప్పఢడం ఆలవాటు. అనేక 
మంది శిష్యుల్ని తయారుచేశారు, గా౦మాల్లోన్ని కక్షల్ని యితివృ తంగా 
తీసికొని “పరల్లిటూరు” అని ఒక నాటక్షంకూఢా వారశారు. 

8. కొమ్మూరి బాలబిహ్మానందదాసుగారు 

వీరిది. రాజమండి$9. కవి, కథకుడు. కవిసార్వభౌమ శ్రీశ్రీపాద కృష్ణ 
మూర్తిగారి శిష్యులు, ఎన్నోచోట్ల భారతం సీరియల్గా చెప్పేరు. 
నలచరిత్వ, విరభద9విజయం కధలు గొవ్చ రక్షిగాచెప్పేవారు. వీర 
రసపోషణ వీరిసొత్తు. సువర్ణగండ పెండేరం, ఘంటాకంకణద్యయ భుజ 

కీర్తులు సువర్థకిరీటనన్మానాలు, అనేకవిరుదులుహొంది పేరెన్నికగన్న 
కథకులు, చాలామంది శిష్యుల్ని తయారుభేశారు. పొడుగుపాండు 

రంగదాసు, కట్టా శరభాచార్కి పట్నాల మల్లేశ్వరరావు వీరి శిష్యులే 



గాద చెంపలు రథ పసంగికమయం గా ఊఉండేడి, కథ ఐదిచపి గా మధ్య ల © 

మధ? జెంగాల్ కరువువంటి దాలు ణఘట్టాలుచె ప్పి జనుల్ని ఆ ఆవేశపూరి రితుల్ని 
ల a “క వేసేవారు. జంధ్యాల వాపయ్యళాస్త్రిగారు వారిసిన “కూర్చుండ మాయింట 

కురి, లుతేవు” అనే పద్యం వీ:నోటినుంచిరాగానే వన్ఫుమోర్లు మారు 
శ 

' మోరిగిపోయే వి. స్వామివివేకానంద, దౌ9వదీవసాపహరణం వ్ద్రి 
పత్యేకతగన్న కధలు రసభరితంగా కధచెప్పడం వీరిలోని విశేషం. 

10. ముదపాక మ మలి శ్వ రరావుగారు, 

వీరిది భీమవరం. కధకులేకాకుండా చక్కని సంగీతవిద్వాంసులు 
కూడా, వీరు మొదట *లవకుశి చిత్రంలో నటించారు. కధ ఎంతో ఆకర్ష 
ఖీయంగా చెప్పే వారు, గాంధర్వ గానంచేస్తూ ఎన్నో అపురూప రాగాలు 
సాడజేవారు. పొండవసందేశం, తులసీజలంధర, వీరినోట ప్రాసి ద్ద 
పొందిన కధలు, అందులో జలంధర అద్భుతం, - 

11, శ్రీ మరువాడ రామమూ రి భాగవతార్ ?_ 
వీరు కాకివాడనివాసి, రాజమండి9 గున్నే శ్వ రరావుగారి కంపెనీలో 

చృుఖ రాత లుధరెంచి పేరగడించారు. ఆతరువాత నారాయణదాసు 
గారెకీ శిమ్యులై కధకునిగా పేఠుగడించారు. శృంగార రనపోషణలో 
ర ర్రీగా కధనడిపించెవారు. వీ3క్ర రామాయణం పీశియల్ కధలు ఎ౨కుగ్టైవ 

12. ఠీ బళ్ళ బసవలింగ భాగవతార్ ;_ 
స్వ స్థలం మండపేట. పచ్చల భ9మరదాస ంగారి శిష్యులు. కవి, 

ధరుడు. కథలో యితరవిషయాతేవీ చెప్ప కుండా, హాస్యంజోలికిపో కుండా పూర్వ గాధలకు, దండకాలకు పా9ధాన్యమిచ్చి సాహిత్యవరంగా రధ నప్పే దరు . శీవలీలలు, దశావతా కారాలు కృష్ణరాయబారం ఇత్యాది కధలు భో కీరసభరితంగా చెప్పేవారు, వీకసంధాగా9హి, బహుగ$9ంధ పరిచయం క కలవారు. తునిమహారాజావారిశే నవరత్న ములు పొదిగిన ఘంటాకంకణ సన్మానంపొందారు, బెండపూడి సాధూగారిదగ్గర, ఉప దేశం పొందారు, కధ సంస్కృ తవ దభూయిష్టంగా హన్నా జనవశీకరం 
ఎక్కు వగా ఉండేది, 

" 

= స్తో 

చ 
- శామ్మైళ్ల 



1కి శ్రీ కత్తుల కృష్ణారావు భాగవతార్ :- 

వీరు రాజహండి9 నో వష డం ఎన్నా నాటకాలలో దాతల: ధర చి 

పృరునడించారు. అందులో భక్తరామదానుచెషం. తాదాత్య్యంహింది 
నటించేవారు, నారాయణవాసుగావశిక్యు రై కథలనే ర్వా కుని రాదాయుణ?, 

భారతం, భాగవతం, శవలీలలు, బభహ్మింగాంచరితక. పేకియల్వాగా ఎ 
చెప్పడపషుగాక వానిని విడికథలుగాకూడా ఇప్పేవార,.. హిందీ, ఇంకు 
సంస్కృతం, ఒరియా ఇంకా అనేక భాషలడో జకిచయం ఊడి, ఆ 
భాషలలోని రన్యుమైన విషయాలు యీ కధలోకి ఎక్కింది ఊదర 

గించేవారు. ఇతరరాష్ట్రాల్లోకూడా ఎన్నో కథలు ఫీరియళ్వొగా వప్పేద. 

14, భమిడిపాటి కూర్యనారాయణగా ద 

వీరస్వష్థలం పలివెల. (తూ. గో వీరు కవికూడౌా, రామాయణం 
మంచిపట్టుగా చెప్పేవారు, ఒకఊక్లోనే రామాయణం నాలు గైదుసార్లు 
చెప్పి ంచుకొనేవారు.. ఎక్కడ రామాయణంచెప్పినా వదిమెడల్చులకు 
తక్కు వకాకుండావచ్చే వి. అవన్నీ సుమారు వందమెడల్బులు పైనే దండ 
లుగా గ్రుచ్చి మెడలో చేసుకొనేవారు. వీరిని కాసులదాసుగారని పిలిచే 
వారు, వీరు ఎంతసేపు కథచెప్పినా జనం విసుగులేకుండా వినేవారు 
కథ భక్తిగా, సాహిత్యపరంగా సాగేది, 

15. ఖండవి ల్లి భానుమూర్తిగారు 
mI Re స భి శ వీ3ద్రి తా పజపల్లి గూడెం, సహజంగా సంగితవిడాం౦ంసులు, వీఠిది 

వగానషుని ప్యజద్ధి, ఎస్నో అపరూవరాగాలుపొడేవారు. దీక్షితదాసు' 

గారిశిష్యులు, వీ9 సావితి9, కీచకవధ జనాన్ని జాగా ఆకట్టుకొనేవి, 

చెప్ప మనేవారు. హాస్యరసపోషణకు యీయన 

పెట్టిందిపరు. కథ సంగీతపరంగా ఉండేది. వీరు “సంపూర్ణరా మాయణం” 
సినిమాటోకూడొ నటించారు. 

16, భమిడిపాటి వెంకటనారాయణగారు 

వీరిఊరిపేరు ఉండిఅగ9హారం. (వ గో, దీక్షితదాసుగారి శిష్యులు, 
ఏ కథచెప్పినా కధాపోషణకే పాధాన్యం, కీర్తన సమతూక6గా పాడా 

లంటే .వెంకటనారాయణదాసుగోరే పాజాలనేవారు. రసోద్దీవనతో "కధ 

చెప్పడం. వీరి. ప్రత్యేకత, . - " 
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17. చిట్టాల ఆంజనెయులుగారు 

వీ5ది రావిపొడు (వ, గో.) పెంటపాటి సుబ్బయ్యగారి శిష్యులు, 
వీరి భక్తమార్మండేయకథకు మంచిపేరు. రామాయణం వగైరా ఎన్నో 
కథలు చెప్పేవారు. మైకులులేని ఆరోజుల్లో వీరికథ రెండుమూడు వేల 
మందికి వినిపించేది. అంత పెద్దగాత్సం, _ వీరరసపోషణ కధలే అధిక 
వొంధాన్యతపొందేది. 

18. శ్రీ తెలికిచర్ల కృష్ణమూర్తి భాగవతార్ :_ 
రాజమండి?, దీక్షితదాసుగారిశిష్యులు, కరి “రామభక్త కధ 

ప్రసిద్ధి, భక్తితో ర క్తిగాచెప్పి అందర్నీ పారవశ్యులచేస్తారు, ఇతర 

కధలుకూడా ఎన్నో చెబుతారు, 

19. పెదపాటి కృష్ణమూర్తిగారు 

తాడేపల్లిగూడెం, పెంటపొటి సుబ్బయ్యగారిశిష్యులు, రచయిత, 
కథకులు, హరికథాపరిషక్కు కార్యదర్శి. రామాయణం, భారతం, భాగ 
వతాలను చెబుతారు. కధ సంపదాయబద్ధంగా రక్రగా చెబుతారు, 
చాలామందిశిష్యుల్ని తయారుచేశారు. 

£0. మల్లాది శ్రీరామమూ ర్రిగారు 

ఏలూరు. డాగియింగుజీచరు _ కధకులు, సంగీతసాహి త్యాల మేలు 
కలయిక వీరికధలో కనిపిస్తుంది. కధలో భక్తికి పాంధాన్యత ఎక్కువ, 
21, ముదపాక బాలసుందరంగారు 

భీమవరం. యువకధకులు, ముదపాక మళ్లే శ్వ రరావుగారి తన 
గయుడు, శిమ్యడుకూడా, కధ చురుకుగా ర క్తిగా నడిపిస్తారు. 
22 గొర్తి కొండయ్యకాస్త్రిగారు 

వీరిది ఇందుపల్లి. (తూ, గో.). గొప్ప సాహికీవే త్ర, తరుచు రామా 
యణం సీరియల్గా చెప్పేవారు, కధలో సాహిత్యవాసనల గుభాళింపు 
ఎక్కువ, 

దం అక్కి పెద్ది శ్రీరామశర్మ గారు | 

కపిలేశ్వరపురం (తూ. గో), సర్వారాయహరికథా గురుకులంలో 
ఎంతోమందిశిమ్యల్ని తయారుచేశారు, - వీరకధలో ప్రాముఖ్యం కధశే, 
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£4 లాడి కాస్మూరం పాల. ౭ గ్ 
వి (గ కెనాడ, సవళ ట్ట 

యింపు వీరికథలో కొం త్తదనం. ఇండ లో హేతుబదంగా చేసే విమ 

ర్శలు, కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డిగారివంటి స్తా 

మర్శలు, జనబా హుళ్యాన్ని ఉరూ9తలూగిం మసాలా దినుసులు. 

25. వేదనభట్ల వెంకటరమణయ్యగారు 
పిఠాపురం, విరు దారాయణదాసుగారి శిష్యులు ఎన్ చోట్ల 

రామాయణకధలుచె ప్పి క్రీర్తిపొందారు. కరుణరసపోషణలో కధ రజక్తిగా 

నడిపించే శ్రి వీరిది, విశాఖరేడియో స్టేషనులో నిలయ విద్వాంసులు, 

26, అన్న ంనీడి బాలకృష్ణదాసుగారు 

రామచంద9పురం (తూ. గో) వీరుకూడా నారాయణదాసుగారి 

శిష్యులే, సావితికథకు వీరు పెట్టిందిపేరు. సర్వజనరంజకంగా కధలు 

చెప్పి ఎన్నో నన్మానాలు, బిరుదులు పొందారు. 

21. ఎం. టి, రావుగారు 

రాజమండి. మొదట గున్నే శ్వరరావుగారి కంపెనీలో నటుడుగాను 

హార్మోనిష్టుగానూ తిరిగేవారు. తరువాత నారాయణదాసుగారి శిష్య 

రికంలో కధలునేట్బ కుని హరికథకునిగా వాసి కెక్కారు. 

29. పెడననగంటి సోమయ్యగా రు 

రావులపాలెం. (తూ, గో) కధకులు, రచయిత కూడా, పూర్వపు 

బాణీలో రామాయణం, ఇతర విడికధలు చెప్పేవారు. విడికధలుచెప్పే 

టప్పుడు తెల్ల వారిందాకా కధాగానం చేస్తూనేఉండేవారు. వీరికి 

తెలిసినన్ని పూర్వగాధలు మరివరికైనా తెలుసునంటే అనుమానమే. 

గొప్ప వండితులు కధ భక్తిగా, సాహిత్యవరంగా ఉండేది, 
అటో 

29, చింతా శివరామశాస్త్రిగారు 

మురారి, (తూ, గోల వీరు వాజపయాజుల సుబ్బయ్యగారి శిష్యులు, 

రామాయణం సీరియల్ గా ఎన్నో చోట్ల చెప్పేవారు, ఎన్నో విడికధలు 

కూడా చెప్పేవారు. శృంగార, హాస్యరసాలు పోషిస్తూ ఆకర్షణీయంగా 
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Wp oa ౯ న |. కలం వారస గ్రా లస bh బిరుదులు ద! శు (on రుం 

దద ఇషు ఏ అనాం క ఇ వి 
అర సెంవె టన దొ నధర్యా అ. “9 ఓదె ఖర్ఫూ 

» 
0 ర్ట, తు ఉయ్యూరు బులిరాజు భాగవతార్ 

చది అంగర, (తూ. గో వ్చుకూ 

తం సీరియల్గా చెబుతారు. కధ సం 

న 

న 

కె 

జా రచయిత, కథకుడు, భార 

అ తసాహితపరంగా, భ పక్తీగా 

ఉంటుంది. ఇతర ప9సంగాలూూ, సాస్ 

చెబుతారు, 

. ఆ 

తాడెపల్లిగూడెం, దిక్షితదాసు గాది శిష్యులు, io అనుభూతితో 

రోగా కధచె బుతాద. “దె వజ్ఞశిఖా మజ” గా కూడొ డికి పేరుంది, 
చలల 

35, కొమ్ము త్రినుబ9హ్మణ్య వరప9సొడ్ గ గారు 

ఆకివీడు, (ప, గో, ) ఎర్కి ప, వట్టభదు9లు, అన్నీ కధలూ సాహి 

త్యపరంగా చెబుతారు, 

33, నల్లమిల్లి సరె9ిడ్డిగారు 

రాయవరం. (తూ. గో) వీరు నల్లమిళ్లి బసివి రెడ్డి భాగవతార్గారి 
సోదరులు, శిష్యులు, అన్న గారిఛాయలో అక్కడక్కడ విడికధలు చెప్పి. 

వారు, కధ గూటిగా? నెప్పడం వీ౭ిపరిశే త్యేకత, 

ఫశ స్తలగం సత్య నారాయణ] డ్జగారు 

| కుతుక ౩లూరు (తూ, న, వీరు నల్లమిల్ల బసివి- డ్లేగారి వద్ది వడా 

లిన్వాయిస్తూ _ వారిదగ్గర కధలునే ర్ఫుకు ని. అనంతరం కఫకులుగా భారత 

గాధలు చెప్పేవారు. ' వీరి కథలోని మధురమైన సంగీతం జనాన్ని విశే 
వంగో ఆకర్షించేది : 

505, డా| నల్లమిల్లి బాపిరెడ్డిగారు, ఏం, స్ పిహెచ్డి. Oe 

రామవరం. "శూ. గో వీరు బసివి రెడ్డీగా రిక మారుడు, శిమ్యుడు 
కూడా, బాల్యంలోనే తండి9ననుసరించి కధలకువెళుతూ. వారిదగ్గర. . 
కధలునేర్చు కుని. చిన్నప్పుడే. మంచికధకులు గో . ఫేరుతెచ్చుకున్నారు 
ఎదిగాక ఎం. వీ, పాసె సై రామచందృపురం వి,..యస్, యం, కళాశాలలో 
కెలుగుశాభాధ్య క్షులుగా. పనిచేస్తున్నారు 

ఇళ 

ల 

కు లూలేకుంజొ కధనుసో షిస్తూ 

వతు మపణనటానుం చవ బటల ౩ = రా 



కొంకుదురా. (తూ, గో వీ సహజంగా హస్యనహులు, అనేక 
దారాజిక నాటకాలలో హాస్యనటుడుగా గురంపుపొండారు. చింతామణి 
నాటకంలో శ్రీహరిచేషం కొటిన పిండి. ఒండు మూడు కధలునేర్చు కుని 
అప్పుడప్పుడు ఊళ్ళో ఉత్వవాలకి అందరూపో9త్వ్చహి స్తే కధచెప్పే వారు 
ఎంతకధైనా వడిగా అరగంటలో చెప్పే సేవారు. అందుకని జనంముద్దుగా 
వడియ్యదాసుఅని పేరుపెట్టారు, అసలుపేరు నల్లమిల్లి వీరెడ్డి, ఈతని 
కధకి హాస్యమూ వంకరనడకలు హరణం, 

38. శ్రీ ఆదిరెడ్డి భాగవతార్ 

కుతుకులూరు (తూ. గో. వీరుకూడా బసివి రెడ్డిగారి శిష్యులే, గౌళ 
గాత9ం. పాడుతుంటే గొంతు ఖంగుమనిమో9ిగేది, ఆమాధుర్యం జనం 
విడవకుండా వచ్చేటట్టు చేసేది బొబ్బిలియుద్ధం నాటకంలో పొపవారా 

యుడు వెషంశో హాలుదద్దరిల్లిపో యేది. 

39. శ్రీ గూనవల్లి సూర్యనారాయణ భాగవతార్ 
రామచంద్రపురం, వీరు మంచి సంగితవిద్వాంసులు, కథలో 

శాస్త్రీయసంగీతాన్ని గుప్పించి రకరకాల రాగాలాపనలతో మెప్పించి 

కధను నడిపించడంళో పిసిద్ధులు, 

10) వియాగ నరసింహశాస్త్రిగారు 
వీరిన్వ గా9మం పోలమూరు, (తూ. గో వీరు ఆకాశవాణి ఉద్యో 

ఎగా పనిచేస్తూ ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద9ంనుండి ఎన్నో కధలు 
గానంచేశారు. ఇతర  జానపదకళలలోకూడామేటి,.. ఆయనగొంతుకో 
ఏ) త్యెకతఊంది, సమయస్ఫూర్తికి పెట్టిందిపేరు. 
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41. అమృళకవి తశ లం భాగవతార్ గారు 

వెదురువాక (తూ. గో... వీరు వయొకలీస్ విద్వాంసులు, కథ 

సంగీతపా9ముఖ్యతతో న కస్తుంది, భారత రామాయజకధలు, విడి 

కధలు వలు చోట్ల చెప్పి మంచి  కధకులుగా క్ర ర్రిగడించా రు, మైక్ లేకున్నా 

వినిపించేటంతటి గంగీరగాత్యం. 

42, గాజుల దాసుగారు 

వీరిస్వ గామం ఆరికిరేవుల (తూ. గో.). వీరి అసలుపేరు నాగేశ్వర 

రావుగారు, ' వీరు పూర్వం గాజులవ్యాపారం చేసేవారు, అందుకని వీరిని 

గాజులదాసుగారని పిలిచేవారు. దేశంలో పలుగొంమాల్లో కథలుచెప్పేరు, 
తిరుపతిదేవస్థానంలో కూడా అడపొతడపా కధలుచెబుతుంటారు, భారత, 

రామాయణథా గాల విడికధలుగా చెబుతారు, 

48, దువ్వూరి సుబా రావుగారు 

కాకినాడ, కోధపలు. మంచి హార్మోనిష్టు. పృమీలార్జునీయం: 
హనుమత్సందేశం, సతీసుమతి, మారుతిచిటికెలు, తులసీజలరధేర 
కధలుచెప్పే వారు., వీరికధలలో “మారుతొచిటికలోకధ పేరెన్ని కగన్న ది: 

hh, శ్ర తణుకు విశ్వనాధ భాగవతాన్ 

కాకినాడ. రామాయణం, బృహ్మంగారిచరిత9 వారాలతరబడి 

చెబుతారు, నంగీతవిద్వాంసులు, జనాకర్షకంగా కధలుచెబుతారు, 

45, తణుకు ప9భాకరంగారు 

సామర్లకోట. బ్రహ్మంగారి కధచెబుతారు. కధ సంగీతపరంగానూ 
సాహిత్యపరంగానూ ఉంటుంది, 

hp, శ్రీ కొచ్చెర్ల రామకృష్ణ భాగవతార్”. 

భీమవరం నలదమయంతికధకు వీరు: పెట్టిందిపేరు, సంగీతసాహి 
త్యాలు సమానంగా." పోషిస్తారు, 

47, అర్జునదాసు గారు :_ 

ముమ్మిడివరం... (తూ.గో... దిక్షికదానుగారి శిష్యులు. 'అన్ని కథలూ చెబుతారు, చాలామందిశిష్యుల్ని తయారుచేశారు, . 



రాజమండ్తి9, వేలాదిప9జలను కధతో ఇల్చేఆకట్టుక్ నేవారుం ఎంత 
దూరం కధకిపెళ్ళినా టాకీ" ఎలోనేవెశ్ళేవారు. కధలో మధ్యమధ్యన సిసి మ 

లోలాగ పదినిమిషాలపాటు విశాంతియిచ్చే వారు. విశంతిభీమయంలో 
జనం లేచివెళ్ళినా కధ పా9రంభంచేసే సేటప్పటికి ఎక్కడివారక్కడే వచ్చి 
కూర్చునేవారు. 

50. శ్రీ కాశిన వీరభద్య భాగవతార్ :_ 

వీరిది పెద్దాపురం. పుతృలబృమరదాసుగారి శిష్యులు, సత్యహరి 

శ్చంద్ర్ల, భక్తమార్మండేయ, సకీసావితి్మి జయపిద విడికధలు; 
రామాయణ భారత భాగవత కధలు చెబుతారు, పెద్దాపురంలో బృహ్మాండ 
మెన సన్మానం జరిగింది, 

ఏ1. శ్రీ మత్తు ర్తి వీరబృన్మోనంద భాగవతార్ :_ 

పెద్దాపురంలో నివాసం. యదార్థరామాయణం,' మవ నభా రతం, 

బిహ్మంగారిచరిత9 కథలుచెబుతారు. తాళ్ళ'రేవులో సింహతలాటం, 

దేవరాపల్లి, శృంగవరవుకోటలలో కేయూరసన్మానములు పొందారు. 

భాగ వతారిణులు 

ఆశి దుర్గాంబగారు ! ఖ్ 

స్వస్థలం ఇ భీమవరం, ఎన్నో చోట్ల భారతం సీరియల్ గా చెప్పేవారు. 

సుమారు 150 మెడల్బులు బహుమతిగ్గాపొందారు. వీనిని దండలుగా 
మెడల్లోధరీరచేవారు. కథలో శ్రావ్యత, నిర్మొలత, యీమెప$త్తేకత, 
వీరు "తరుపతి శ్రీవెంకటేశ్వర 'సంగీతకళాశాలలో హరికధాలెక్చ రర్ గా పని 
చేస్తున్నాచు. 



“౨ అ శకున నా షా 

2, మంతి%ిప గడ అతకుమారిగాగ ఏం 

భీమవరం. ములుకుట్ల అన పూజ్జారానగా కిష్యురాలు, కధ నాట 

కంగా చెప్పడం వీకపిత్యేకత క్తి విశషకధ. భ్షీవీర 

రసములు ఎక్కువగా పోషిస్తారు. ఎన్ సేరదులు, సనానాలు పొం 

బారు, రామాంజదెయు యుద్ధం, గయో పాఖ్యానంకధలు చెప్పేటప్పుడు 

ఆనాటకాల భోగి పవ్యాలు రంగస్థలిల చ్ ద్ర వినటు చదువుతారు. కధను 

పాతంలసంభాషణరీకి .* చెప్పి జనా న్ని ఉ |(రూతలూగిస్తారు, 

లి. పువ్వుల పుష్ప వనంగారు :_ 

ఏలూరు. సుమారు. పదివిడికధలు చెప్పే నారు, అనేకరాష్ట్రాాలు 

పర్యటించి పేరుతెచ్చుకున్నారు. కంగా రరనపా)ధాన్యతతో కధ రకక్షిగా 

ఉండేది, 

4. యాళ్ళబండి శారదగారు !-. 

తాడివల్లిగూ డెం, యాళ్ళబండితాతారావు భాగవతార్ గారికుమా రె రె 
శిష్యురాలు, కథ భ క్రిరసప9ధానంగా చెబుతారు, మీరాబాయి, దె దౌ9వది 
మానసంరక్షణం వీరికి ఫే ఎరుతెచ్చిన కథలు, 

ఫ్. డి జ్య్మోతిర్మయాంబగారు :_ 

ఏలూరు, సీకయల్ గా రామాయణం, ఇతరవిడికధలు చెప్పే వారు. 
కధ చురుకుగాఉఊండి అందర్నీ ఆకర్షించేది. విజయముది9క్క సుభదా? 
పరిణయం, భీమాద్ధనగర్యభంగం ీ6 పేన్ని కగన్న కథలు, 

గ, ' పెండ్యాల సుందరమ్మగారు వు 

రాజమండ్రి. నాటకాలలో వేషాలువేసే నవారు. తరువాత కధలు 
నేర్చుకుని కధలుచెప్పే వారు, వీరుచెప్పడంలోని చమత్కారం కధను 
ర _కికట్టించేది, 

7. వి, సత్యవేణి భాగవతారిణిగారు :_ 
రాజమండి9. కత్తులకృష్ణారావ, కడలి వీరదాసుగా ర్లవద్ద కథలు __ నే 

re నేర్చుకున్నారు, చక్కనికథకురాలు. సుభదా9వరిజయం, “"్రపదీవరి . 
ణయం ఈ వెకధలలో సుపిసిద్ధములు, వీరు కధాగానపరిషత్ కార్యదర్శి. 



గి. పి, రామకువమూతగారు ఏ 

అంగర (తూ. గం) పొడుగుపొండురంగవాసుగారి ఎహష్యురాలు, 

బిహ్మ ;ంగారచరితి సీరియల్ గాఎన్ న్నా చో చెప్పి గొౌరవింపబడ్తారు. 
J రా G 

9, సుశీల భాగవతారిణిగారు :_ 

రాజమండిం ముదట్లోబేతా రామచం దృరావు గారిటూర్తిపు హతో నాటకాలు 

చేసేవారు. అనంతరం ' కధలునేర్చు కుని యాతంగం వోకృషిచే “న్న 
అణు; 

దుషీమబి ఈగ9ందరచయితతో కలిసై “సుబాస్చందర9ిబో ను” జవకులి 

కధకూడా చక్క గాచెప్పేరు, 

10. దువ్వూరి సత్యవతి భాగవతారిజిగ్రారు :- 

కాకినాడ. దిక్షితదాసుగారి శిష్యురాలు, తులసేజలంధర, మారుతి 

చిటికెలు సకతిసుమతి, దౌంపదీస్వయంవరం, దౌపదీ మానసంరక్షణం, 

సుగీ9$వవిజయం, కృష్ణరాయబారం మున్నగు విడికధలు చెబుతారు 

[దౌపదీమానసంరక్షణం వ్రికి గు కృంపుతెచ్చి నకధ, మార్కాపురంలో 

గాన కోకిల” బిరుదుతో సత్కారించారు. 

11 రంగమాంబభాగవతారణిగారు :._ 

భీమవరం. మలచికధకుకాలు,. భారతం ౫లరోజులు సీరియల్ గా 
చెప్పి మెప్పి ంచేనిట్టగా పే“గన్నారు, వల్లీకళ్యాణం అద్భుత6 గా చబు 

తారు. వద్యంచదవడంలో యీమెవుధురగాత9ం యమామెకు వరం 

12. టియు చ్చ మా ce భాగవతా ణ్ర్గా చు 

కాకినాడ, నారాయణదాసు గారువా9సిన సావితృిచరితం, యితర 

విడికథలూ యించుమించు 10దాకా చెబుతారు, 

12, శార్యా జీ భాగవతారిజిగారు :_ 

కాకినాడ. ఈమెకధలో పాండిత్యంఎక్కువ. రామాయణం సీరి 
యల్ చెబుతారు. చాలాచొట్ల సన్మానాలుపాందారు, 

14 కొప ర్లమళల్లే శ్వ ద థాగవతా౭ణిగారు 
శం 

sy 

కధనడిపిస్తారు. సినీపొటలుచక్కగా అనుకరిస్తారు. పే9క్షకులమీద యిదో 
| 

సమ్మోహన C+ 

బఎమవరం, ఈమెచక్కని నాట్యంతో క్రి ర్రనలుపొడి అభినయంతో 

వచా పంటు చం కక యఎస్యా ఎ 
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# 
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a నా! 

విజయము: డిరిక్రగా కథలుబాగాబెబుతారు. కథ మధ్యమధ్య సినిమా 

పొటలుపొడి జనాన్ని రంజింపజెయ్యటంలో డిట్ల ౬౦ బోలాకొట్టిందిలే 

బుల్ బుల్ పిట్ట” అవేసినిమా పొట యీమెపాడు తుంటే మళ్ళీ (మళ్ళి వె పొడించ్చు 

కుని చదివింపులతో ముంచే సివారు, 

ఇవి పహదికథధారంగం౦లో గోదావరిసీమ (పసవించిన మరుమళ్లెలు, 

తూర్చుగోదావరిజిల్లా కపిలేశ్వ రపురంలోని శ్రీసర్వారాయ హరికథా “గురు 
కులం ఎంతోమంది యువకళాకారులనుతయారువేసి దేశానికి అందిసోంది, 
అందులో వీభవించిన తొలికుసుమం కుమారిదాలిప ర్తి ఉమామహేశ్వర, 
ఈమె కుమారసంభవం హరికథను సంస్కృతంలో ఊజ్జ్ఞయినీలోనూ 
కొలాలంపూర్లోన్యూ పొట్నాలోనూ, నుదా9సులో నూకూడాచె ప్పి పండిత 

ప్రకాండులను మెప్పించి దేశపృజలను ఆశ్చర్యచకితుల్ని చేసింది. ఈ 
రంగం నీరసపడిపోతున్నరో జుల్లో కపిలేశ్వరపురంలో శ్రీ యస్, బి, పి, 

కె,సత్యనారాయణరావుగారు వారిసతీమణి రాజేశ్వరమ్మ గారుదీనికొక గురు 
కులాన్ని స్థా సాపించి పెంచిపోషిస్తూ నారాయణదా సుగాదిపేర అప్పుడప్పుడు 

హరికధోత ఏవాలుకూడా నిర్వహిస్తూ హరికధాజ్యోతి ఆరిపోకుండా కొడి 
అవల 

గట్టినదిపానికి చమురుపోసి వెలిగిస్తున్నా రు, 

అలాగే రాజమండిలో శ్రీ త్యాగరాజనారాయణదాస సేవాసమితి 
పకిసంవత్సరం ఫీబ9వరిలో గానకచేరీకో పొటు ప హరికధాసపాహ హంకూడా 

నిర్వహి స్తూ యీ రంగానికి పోంత్చాహాన్న ౦దిస్తున్నా రు, 

తాడేపల్లిగూడెంలో శ్రీ పెదపాటికృష్ణమూర్తి భాగవతార్ గారు 
కార్యదర్శిగా *హరికధాపరిషత్” అనే సంస్థకూడా యీోరంగంలొ ఎందరో 
యువకళాకా రులకు తర్భీ దుయిస్తూ, సెలనెలా పరిషత్లో కథలనుఏర్చాటు 
చేస్తూ సేవలందిసోంది, 

ఆంధివిశ్వ విద్యాలయంవారు యీ కధారంగంలో వ9వీణులై. నఅమ్ముల 
విశ్వనాధం భాగవతార్ వంటి వారికి కళాపృపూర్ణ బిరుదులివ్వడం ఉన్నత 
విద్యారంగంకూడా దీనిని విశిష్టకళగా గు _ర్రించిందనడాొనికి నిదర్శనం, 



లిక నజ్దకట్టి, చేకవాయిద్యములుధంచి వంతవాటగాడి 

కించిదవయవచాలనపంంన, పదవిద్యాస 

కున అయాబద్దసు అన ప్రజా సమూాహానునాదుట. గాన: బుదియుంను. ఇడి 

వానికే ఆంధిదేశమున బుర్యకధలని యు, జంగమకధలని యు, పదము 

లనియవ, తందాన కథధలనియు, పురాణజమనియుు, కతలని వ్యవహారహమున 

కలదు. కధకుడు చేతియందు సొరబుర్యతోడనో, గుమ్మ డిదురరికోడనో 

సిన తంబురా, శారద వంటి వ వాద్యము లధరించి వాని ధ్వనులతో మేళ 
వించినగానముగలకధలను పొడుటచే వీనికి బు 

మో 

తలం 

బెలుగువారి జానపద కళాఖండాలలో బురకధస్థానం అపూర్వమ 

నది. ఇది అచ్చమైన ప్రజాకళ, ఆదినుండీ తెలుగుదేశంలో యిది 

తెలుగునాడినీ ప9తిస్పందిస్తూ, వినోదాన్నండిసూ గత అర్థశ తాల్దీనుండి 

విజ్ఞానాన్ని వెదజల్లే సాధనంగా కూడా మలచబడి నిలబడింది. 

దీని “చరిత _ గమనము” నిజంగా పరిశోధింపదగ్గ అంశమే - 
అయినా యూనివర్శి టీలదృష్టి ఎందుకు దినిమీదకి వెళ్ళలేదో! ఇదికూడా 
యక్షగానవ9కి కింయెగనుక సాహిత్యంలో దీనిక్కూడౌ స్థానముంది, 

స్థూలంగా తెలిసినంతవరకూ మనకులభ్యమౌ తున్న కధలలో బాలనాగమ్మ, 

కాంభోజరాజు, కాటమరాజు, ముగ్గురుమరాఠీలు, లక్ష్మమ్మ, కామమ్మ 

కధలు పా౦చినములు, 

ఇవి ఏక్రాలంలో పుట్టాయి. అని ఆలోచి స్తై బాలనాగమ్మకధ రంగనాథ 

రామాయశణానికిముందే తెలుగుదేశంలో పృచారంలోవున్నట్లు కనబడు 

తోంది, ఎందుకంటే వాల్మీకి రామాయణంలో లక్ష్మణ రేఖి పన స క్రిలేదు 

ఇది తొలిసారిగా రంగనాధరామాయణంలోనే కనిపిసోంది. మరి యిం 

దులో యిది ఎలావచ్చిందీ ఆలోచి స్తే తెలుగునాట జనసామాన్యంలో అవ్ప 

టికే బహుళా బహుళప్యచారంలోనున్న బొలనాగమ్మకధలోని కార్యవర్ధి 

రాజు యుద్ధానికి వెళుతూ బాలనాగమ్మను దాటవలదని గీచిన గిత్రరే 
వనుకు చందిన నానాలానానా నవమ న పంకా లతను 

* తెలుగుజానపదగేయగాధలు పు, 21 

డా! నాయని కృష్ణకుమారి. 



272 

రామాయణంలో చొప్పు ంచబడివుండవజ్బా నని శీ నేలటూరి వెంకటరము 

జయ్యగాట వారిశారు ోరాజకవులు” విమర్శగృ్యంధంలో,. మరి బాల 
నాగమ్మ పద్యకావ్యంగానీ, గద్యకావ్యంగాని లేదు. కాబట్టి నేడు లభ్య 
నూతున్న “బాలనాగమ్మ” తంబురపాట కీ, శ, 1లెవ శ తాబ్లికి ముందే 

వుందని ఇప్ప వచ్చు, 

ఒకనాడ్రిది ఒకజాతివారికి భీక్షుకవృ తికి ఆలంబనగా వుండేది, 

ఇద్దరు స్రీలుగానీ ఇద్దరుపురుషులుగానీ, ఒకస్తీ, జకపురుషుడుగాని ఒకరు 
తంబురవాయి స్తూ అందెమోగిస్తూ కధ పాడుతుంటే రెండవవారు ఢక్కీ 
వాయిస్తూ “తందాన తాని అని వంతపాడుతుండేవారు. అలా గుమ్మం 
గుమ్మానికీ కొంతకొంత పాడుతూ బియ్యం, వొతబట్టలూ అడుక్కునెవారు, 
ప9జలు ఎంతోఆప్యాయంగావింటూవారికి భిక్ష వేసేవారు. ఒకోసారి ఆయా 
వీధి ఆడవాళ్ళంతాచేరి వీరినికూర్చు ంఢ బెట్టుకుని యీకధలు పూర్తిగా 
చెప్పించుకుని వానిలోని వీర కరుణ రసాలకు నీరై పోతూ శేరుబియ్యం 
చేటలతో తెచ్చి వారికి పెడుతుండడం తెలుగునాట పల్లెటూళ్ళలో యిప్పటికీ 
మనకు కనిపిస్తూనేఉంటుంది, 

దీన్ని భీక్షుకవృ ర్తిస్థాయినుంచి పెంచి నాట్యాదివి.. నూలు జోడించి 
గజ్జెకట్టీంచి, బల్ల కెక్కించి, పూలదండలు వేయించి పండితాదరణ తెచ్చిన 
గౌరవం శ్రీ నాజర్ కే దక్కుతుంది. ఆంధిదేశంలో ప)జానాట్యమండలి 
యా ప$కి్యియకు ఒక ఊపుయివ్వ డంతో వాడవాడలా బురృకధదవాలు 
వెలిశాయి, వీరబొబ్బిలి, పల్నొ టి యుద్ధం, సీతారామరాజు, నేతాజీ, 
బాపూజీ, చెహూ9జీ, బజెంగాళ్కరువు యిలా ఎన్నో కధలు, నిజానికి 
స్వా తంత)పోడాట అంతిమ ఘట్టంలో వ9జల్ని పే9రేపిం చడానికికళా రంగంలో 
యీ వాక్కీయ బాగా ఊపమోగవడింది, క9మంగా ఆనాటినుంబీ 
రాజకీయఎన్ని కలరంగంలో కూడా అన్ని టకన్నా దీనిపొతే? ఎక్కువ, 

నమకాలీన పవిజానమస్యల్ని కధగా మలుచుకుని అనువ మానంగా తెలుగుదేశాన్ని ఏలిన తొలిబుర9కధ “కషశజీవి?, 
| 

క రు 
“| + “రామాపురమని ఉ తరాదిలో రాజీలు నొక వలె mar. + : aa) అవూరినిగల వన్ని గుడిశలే అడవికంప దడ నే” 
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~~ 
అలు పనులు న SONU శ శ ఉల ఆ 4 ha em ష్ష్ మయింది. వినరా భారత రబమారా వెిజయుపుుమునడేరాో” అనే 

(ఈ 

ఇక వృదర్శనర్గాకివస్తే “నాజర్ అడుగుజాడల్లో జూనియర్ 
నాజర్, నిట్టలా(బదర్స్, దిండి బదర్స్, జెనర్జిదళం, యింకా ఎన్నో 

బృందాలు వట్టిధక్కేలూ తంబురా అందెలతో కధలుచెబుతుందే, యివి 

నామమా|తంగాధరించి హార్మోనియం, తబలా యింకా రకరకాల 
మ్యూజికల్ ఇన్స్టుమెంట్స్తో నిడదవోలు అచ్యుతరామయ్యు, కృష్ణ 

మాధవరావు మొదలగువారు హరికధమట్టులూ, నాటకపద్యాలూ జోడించి 

హరికధలాంటి బు|రకథలు చె ప్పే వారు బు|రకధలకు యిదోరకం 

ఆధునికీకరణ అన్నట్టి టు, 

జకదళాబ బంకింతంవరకూ దేశంఅంతా ముమ్మరంగా జి గిన బుర్ర 

కధాహపృదర్శ నలు ఆశ్చర్యంగా ఇప్పుడు ప9జలమ-ందు విఫలంకావడం 

పా9రంభించాయి = కధలకు జనం రావడంలేదు, వచ్చినకొంతమందీ 

కొంత సేపటికే వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆఖరికి ఏ యిద్దరైనా మిగిలితే వీళ్ళలో 
ఒకడు మెక్ మనిషి, రెండోవాడు బల్లలుమోనుశేక్ళీ మగడిషి. కథ అయ్యే 

వరకూ వాళ్ళు చచ్చినట్లు సై కూర్చో వలసిందేగా మరీ! ఈ దుర్దశకు కారణం 

ఏమిటాఅనిఆలోచి స్తే మనకు. గోచరించే. వరధానకారబాలు నాలుగు. 

1) పౌతకధలుతవ్బ కొ) త్తకధలు రావడంలేదు, _ రచయితలెవరూ 
బుర౦కధలు వా9యడంలేదు, 

.' . 

2 కథల్లోకూడా ఎప్పుడో. నాజర్వీర్చా బుబేశుకునిచెప్పి న విధానమే 

తవ్చ మార్పులేదు. ఎనరుచెప్పినా అచేకధలూ, . అలాగేచెవ డంలో 
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8) రగడలు, నడకలు, మాటలు, పొటలు ఒకటే మూస పై టీ 
లేదు, నవ్యతలేదు, 

4) హాస్యకధలుకూడా అనాదినుంచీ చెబుతున్న వే. నవ్వు రావడం 

లేదు. పెగా క్కొత్తగాచేసే పియత్నం _ ' అక్షరాలు అర్థంకాకుండా 
మాల్లాడే ఓ సినిమా హాస్య నటుణ్ణి అనుకరిస్తూ మాటలుతెలియకుండా 
కంగారు కంగారుగా పలకడం అసలుకే ఎసరు పెడుతోంది. 

ఇతర లోపాలు :_ “బొబ్బిలియుద్ధం”లో బి నొబ్బిలిరాజులు వన్య 

మృగ వేటలో ఊత్యాహంతో పందిని కొట్టినప్పుడు ఉత్సాహవంతంగా 

కధకుడుపొడే రగడకు వంత “నారాయణా” అనడం అర్ధవంతంకాదు, 
కధ ఉఊత్స్నాహపూరితం, వంత విషాదభరితం కావటం: అంగిరసానికి ఆభ్రా 
సం కలిగిస్తుంది. అలాంటిదే మరొక వంత “రామరామ శ్రీ రామారావు 
రామా ర ఘు రా మా” అనేదికూడా ఉత్సాహంలో యిదికూడ 
వాడడం 'సరీకాదు, అలాగే వీరుడై న కధానాయకుడు చచ్చి పోయినప్పుడు 
భతి భళి అనే 'వంతకూడా "సముచితంకాదు. ట్యూన్ శోకరసానికి 
సంబంధించినదై. నా శద్దార్ధం దానికివ్యతి రేకం, 

ఆలాగే నృత్యం ఎక్కువకావడం కధను దెబ్బతీ స్తోంది. వాచకం 
స్పీడ్ కావడంతో విషయం కెల్రియకుండౌపోతోంది, ' తంబుర, ' అందెలు 
ఢక్కీలు అలంకారపా9యం గాధరించడం అధర్మం, అవి వాడాలి: తంబుర 
మీటుతూ," తాశానుగుణంగా'' 'అందెకొడుతూ, “ఢక్రీలు “రసానుగుణంగా 
పర్తుసలుమారుష్తూ వాటుప్తే ఆనాదాలలోకలిసినపొట : కర్ణరసాయనంగా 
ఉంటుంది . 

ఆహార్యందగ్గరకొ స్తే వ్యాఖ్యాత పొగాలేకుండా జొనపదరాకుమా 
రుడిలారావడం టీము 6 సిమెటీ9” ని పాడుచేసోంది. అసలు దళమందరూ 
(మగాళ్ళయిత్తే పాగాలుచుద్ది, నడుముచుట్టూ గుడ్డ కట్టిచెవ్ప డమే సంవ) 
దాయం. కధకుడితలకు పరాయి పెట్టుకోవడం. నాటకంలో ఏదో రాజు 
వేషంలా కనిపింవకేస్తుంది అసహజంగా, 

_ నృత్యం అస్తమానూ ఓకేలా చెయ్యడం, నడకలిలో వై విధ్యర లేక 
పోవడం, కదలికలు అతికావడం, చూసిన భంగిమనే "మరల - మఠరఆ 



2/5 
ido? 
¥ చూ పుకు వి విసుగును కషసున్నాయి. నిల్ చచి చైవోతే వ్ దడవెందుకు? 

అణాల 

శ్ డా సాసగా ఇెవ్పవచ్చు గాః సినిమావరుసలు సాకర్యంకాదు. సంప వృదాయసుా 

కాదు. పైగా ఆబాజీలు ఎక్కువకాలం నివిచేవికాప. జానవ దబాజీలు 
mtn we oO Oa po చచ ర జ హు కొ త్య శాశ్వతమైనవి. వల్లెజనాన్ని పులకరింపజేసెవిను చెల పాటలు, 

తుమెదపడాలు వగెరా చాప్మిసే కధకు జాకీయతవసుంది. ఏరరస 
ల యు చం అణ చి 

(4 వ అద 

శ 

శ 

పోషణలోనూ, కరణరసపోషణళోనూ మనుషుల్ని కదిలింవచేస్తున్న యీ 

కారులు యీ స్వల్బల గోపాలనుకూడా సరిదిద్దుకుని ఈకిరిందిఅంశాల ప్రై 

దృష్టి పెట్టి సాధనచేస్తే బురుకధాకళారంగానికి కొ_త్తఊపిరి రాగలదు. 

అవి 1 కధాకధనం £) వాచకం ల ఆహార్యం hy ఆంగికం 

9) సాత్వికం గ్ర రసపోషణ 7) నంగితం 8) నృత్యం 9) అభినయం 

10) పనిముట్లువినియోగం 11) రగడపట్టు 12) కాలనియుమపాఆన 

18) తీమ్వర్కు 14 నాట్యం 15) జనరంజ కత్వం. 

రచయితలు ముడిచిన తమకలాలలోనిసేరా మళ్ళీ బుర్భక్షధలమీద 

చింది స్తే యారంగం పునరుజ్జీవనంతో తప్పుక విజృంభిస్తుదదనేది 

నిస్సందేహం. 

గోదావరిసీవులో బుర్హ్ఫక వ దళాలు 

ఈ సీమలో బుర9కథ పదర్శనజరగని గ్యామంలేదంటే అతిశయా చ 

కొదు. ఉత్స వాలకారణంగానో, ఎన్ని కలకారణంగానో, విభాహాల సంద 

ర్భాలలోనో గత ఫ0ఏళ్ళలో యివి చాలాముమ్మరంగాసాగేవి. బుర9కధ 

'దళాలుకూడా దేశంలో: ఈ “సీమలోనే ఎక్కువగా ఉద్భవించాయి. వీసిలో 

నాజర్ బాణీలో. నృత్యం, అభినయం, “వేషం, ౭'ఢక్కీలు,. తంబుర, 

ఆందేలతో 'కధచెప్పే డళాలుకొన్ని, - నామమాత్యంగా' తంబుర, *ఢక్కీలు 

హార్మోనియం, వై లిన్. తబలాలళో' (న్వత్యాభినయాలు లేశమాత9ంగా) 

హరకధబాజీలో ' "కధచెప్పేదళాలుకొన్ని, .. ' తౌరాణికనాటకంలొ ' రంగస్థల 

వద్యాలతో కధచెపే 'దళాలుకొన్ని. 

1, భానుమూ రి బుర్హకథధదళం .: అపి . 

మండపేట" )నాజర్బాజీలోకధ. సుంకర, వాసిరెడ్డి. కష్టజవి కధ 

వీరుచెబుతుంటి ' పేక్షుకులర. క్తం చేడెక్కిపోయేది. మయ రంలో 
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కములా మాడా. ౬బాలగోపా “లం ఆద్యంతం ఊతుకతలో ఏసవారు, 

వ్యాఖ్యాత పే షం వమీలేకుండా మామూలుగానే ఉండేవాడు, ఈ వంతను 

రాజకీయం అనేవారు. సోస్యగాడుమాత?ం కూచి పూడి భామాకలాపంణో 

 నటువాంగం బాహ్మణున్లా చేషంధరిందేవాడు. కథకుడు జానప 

సినిమాలలో సై నికశేషంలా (నంయమించు జంగంకథలో కథకునిలా) 

పాగ్యా మెడలేోపూసలు, మోకాళ్ళదిగువవరకూగౌను, సురవా, ' ఇెవులక్ర 
రంగులు, కాళ్ళకుగడ్డెలతో అ లయానుగుణంగా నృత్యం, భావాభినయం, 

డు, ఈ కధకుడు భానుమూర్తి రాజకీయం పెదపాొళశ్రి 

ల 
అస 
యా 

వల 
య్యా 

హృద్యంగాచే సేవా 

వెంక టాఫవు, వీట కఫయ్యాని ఏష్టుపార్టపరంగా కధలుచెబుతున్నా జనం 

అది రాజకీయకధగా. భావించేవారుకాదు. అంతకళాత్శకంగా . ఊండేది, 

2. పేపకాయల వెంకటాంవు ముర౦కథ దళం. 

కాకినాడ, భానుమ్హూర్తిదళంలాగే జనాన్ని ఉరూం9తలూగి స్తూ కథ 
'రసావేశపూరితంగావెప్పేవారు.. వీరు అల్లూరి సీతారామరాజు కధ చెప్పే 

వారు, కధకునితో సమజుజ్జీలుగా వంతలునడిచిన దళమిది. హాస్యగాడు 
చెప్పే ముస్లిమ్ కహశీలదాడుగాం “అచ్చా” కధకు ప్రేక్షకులు పొట్టచెక్క 
లయ్యేటటు నవ్వు కొనేచా రు. ఇందులొ శ్రీ బళ్ళ. మృత్యుంజయరావు 

వ్యాఖ్యానం. త్ర వక్కా సూర్యనారాయణ, హాస స్యం, 

శి నిడదవోలు అచ్యుతరాను మయ్య బుర్భకథదళం.. 
Pig రాజమండి9.. రచయిత. _మంచిహా హార్మోనిస్టుకూడా. పద్మవ్యూహం, 
మహారధికర్ధ, ,నుజాస్చంద్రబోస్ కధలు విరివిగా చెప్పేవారు. వీరికి 
తంబురభుజంమీధ నామమాత్సమే,. వృక్కన హార్మోనియం,తబలా, వయొ 
లిన్ వగైరా ఉపా ంగాలు .మొతత్తంకధలో ఫ్ (సార్లు అడుగులు ముందుకూ 
నక్కూ వేయడం తప్పి శ్రే నృత్యంలేనబ్లే. అభినయం అంతంత మాతం 

వేషధారణలో పాగా, పాగామీదతురాయి ఉండేవి. రంగులూ రింగులూ 
లేవు. సురవా, సేనాని గొనులాంటివి మామూలే, వ్యాఖ్యాతపాత్స వంత 
పాడడ మేతప్ప వ్యాఖ్యానంకూడా కధకుడేచెప్పడం._' ' హాస్యగానికి మాతం 
కొంతఅవకాశం ఉండేది... వీం వ్యాఖ్యాత ఏ. స్టోదరులే.. . .హాస్యం 
ప్రభా గత సినీహాన్యనటు డు. రాజబాబు, ఈధలో వప వగా శాస్త్రీయ. సంగీత 



నీ శ్లో wan అష భాం a HE కార్ల కాకా కా లల్లో హ్ స్ శి wf wee (ఉగ్ వయం. బొనపదాలు టె? దం వాచా? హంకథకాఖీఠె. పద్యవ్య్యూహం 
ఈ a 

మి నశ | fd క న య! లో నా ల్ కశ వినివచవలపిందె. ఈ కథతో సామూాచ పరిజలకు యడ ఎన్నో 

i గరాజగాథలు చెబుతుంటే ఎంతో నిశ్శబ్దంగా నోరావఠించి వినే 
యి 

వరకి గాత4ం ఒక వరం, యావక్ భారతదేశంలో £8 సంవత-రాలు 
చా గో + సాం నాం సో కధలు చెబ్బ అభిండకీషన రంబ రు 

4. సుంకర కృష్ణ మాధవరావు దళం 
ప్రీఓది జి.మేడపాడు. (తూ.గో. వీరకధ సంగీతపరంగా ఉండేది. 

నట్టువాంగంఅంతా అచ్యుతరామయ్యగారిలాగే, అనేకచోట్ల బిరుడులందు 

కున్నా, రు. విరి గానమాధుర్యమే పేక్షకుల్ని కదలకుండా చేసే 
భగవద్గీత మొదలగు కధలు చెప్పే వారు, పద్యాలు రంగస్థలిలో వాడినట్లు 

పొడడం వీరికధలోని పక్రేకత. 

ఫ్ జూనియర్ నాజర్ దళం. 

రామచంద్రపురం. మంచిస్సు రదూ9పి, నృత్యాభినయాలు జాలా 

సహజం గావుండేవి, ఆపైన అవాతమధుర మైన మధుర మంజాలగానం. 

కీ దియక్ నాజర్ పద్ధతిని  ప్రూరిగా ప జికిపచు. కున్న కళావే త. పల్పొటి లు అటో వ్ 
చ ధ్ 

యుద్ధం, బొబ్బిల్ యుద్ధం "కధలు ' రాష్ట్రరాష్ట్రేతరాలలో వేలమీదవెప్పి 

ఎన్నో సన్మానాలు హించారు. రికీ హాస్యం పొంతీయంగా హాస్యమణీ 
పూసగా పేరుగాంచిన శ్రీ కట్టా వీరయ్య. పె9క్షకులపొట్టలు చెక్కలయేే 

ట్టు నవ్వి చేవారు. వీరు ఎంతో మందిశిష్యుల్నీ తయారుచేశారు, 

గ్ర నిట్టలాబదర్స్ క 

వీరిదికోనసీమలో ఠానేలంక. మువ్వురూసహోదరులు, వీరిది నాజర్ 

మూసభోకధ. ఇందులో వ్యాఖ్యాతశతృ ఘ్వ్నురావుగారిపాత0 ఎక్కువ, 

కథకుడు పొటలవరకే పరిమితం. హాస్యపాతృకూడా ఎక్కువసమయాన్నే 

తీసుకుంటుంది. కథలో ఎలాగోలాగ సందర్భం కలిగించుకుని భారత 

దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిననాటినుంచీ నిత్యావసరవస్తువులధరలు ఎలా 
ఆకాశానికి అంటుతున్నాయో వ్యగెరా సామాజిక రుగ్మతలు వ్యంగ్యంగా 

“ఆగష్టువదిహేను నందాన అది ఎంతో సుదినమ్ము నందాని అను వల్లి 

వితో విమర్శనాత్మకంగా పృజల్ని కవ్వించి నవ్వించడంలో యితని 

పక్రేకత అసామాన్యం. ఈ పాటకోసమే వీరి కధ మరలమరల పెడు 
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తుండడ౦కూడా జరుగుతుండేది. వీరు భారతదేశంలో అనేక రాషా స్టారత్రో 

కధలుచెప్పి సెహభాష అనిపించుకున్నారు. వల్నా టియుద్ధం" షీ 

పేచెంటు కథ, 

7. దిండి బ్రదర్స్ :- 

ధవశేశ్వరం. వీరుముగ్గురూ ఏకోదరులే, వీరిడిక్రూడా నాజర్బాకీయే, 

ఈమధ్యకాలంలో వ్యాఖ్యానానికి ఒకమహిళకు తర్భి దుయిచ్చి ఆమెతో కథలు 

చెబుతున్నారు. కథకులు శ్రీ దిండి సత్యనారాయణ. హాస్యం శ్రీ దిండి 

లక్షి నారాయణ, వీరికధలో హాస్యగాని పా9ముఖ్యం ఎక్కువ. సినీమా 

పాటలతో తన పే)మపురాణాన్ని చెప్పేహాస్యకధ బాగా అలరిస్తుంది, 

పల్నాటియుద్ధం, బొబ్బిలియుద్ధం, వీరాభిమన్య వీరువిరివిగా చెప్పే 

కధలు, ఈ గంధక ర్త కధకుడుగా పెసోదరులిరువురూవంతలుగా పార్యక్తీ 

కళ్యాణంబుర9కధ రాజమండి9 త్యాగరాజనారాయణదాస సేవాసమికివార 

ఉత్సవాలలోనూ, శ్రీ వెంకటేశ్వరా ఆనం కళాకేంద)ంలోనూ సత్యసాయి 

నవభారత గురుకులంలోనూ ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రంలోనూ. 

చెప్పి పలువృశంశలుపొందడం జరిగింది, 

8...మర్ష భదరికాళి దశం ౩- 

- తాపేశ్వరం. (తూ, గో. పంస్తుతం జనరంజకంగా పాడడం 

లోనూ, 'కధచెన్పడంలోనూ ఈమెకున్న పృసిద్ధి హెచ్చు. రేడియోలో 

యీమెకధంటే జనం చెవికోసుకుంటారు. బా జీలుఅన్నీ నాజర్ బాణీరే, 

పల్నాటియుద్ధంలాంటి కధలేగాకుండా పృభుత్వ ప9చారకధలు, కుటుంబ 

నియంతృణ. 'వగైరాలపై చెప్పే. కథలు కూడా ఎంతో ఉ క్రేజకరంగా 

చెప్పడం యా దళం వీశేషం. 

ర్ట మణి సిస్టర్స్ దళం: 

_ ముమ్మిడివరం. (కోనసీమ. వీరుముగ్గురూ స్త్రీలే. నిల్లాబిదర్స్ 
వారి కథకు మక్కికిమక్కీ అనుకరణ, కధ ర _క్తిగాచెవ్పడం, శ్రావ్యంగా 
పాడడం, : చక్కని. 'నృత్యాభఖినయాలు వీరి విశిష్టత, వీరి వీరాభిమన్య 
పలువురి మున్న నం వంందిక ఏ రసగుశిక, 
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వ : 

రామచం౭ద9పురం విరిడిఅంతా జూనియర్ నాజర్ చాఖీయె, 

నాజర్ చెప్పే కధలతో పాటు సీతారామకళ్యాణం, వీరాభిమన్య, మనుషులు 

మారాల్సి చెలుగుబాట, జాలఏసు, కరుణామయుడు, రూస్చిరా జి, 

ఎర9బాట కధలు చెబుతారు. ఉత్స్చాహవంతమైన యువదళం. ఆకెక 

చోట్ల బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సా మధ్యప)దేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్నాటక 
తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో ఎన్నో కధలుచెప్పి పభ్యాతిపొందారు, పెద్ద పెద్ద 

పండితులచేత ఘనసన్మానాలు పొందారు, వీరికి హాస్యం జుత్తుక 

సూరిబాబు బి. ఏ, వ్యాఖ్యానం నవీన్కుమార్ బి, ఏ. బి. యిడి, సిలోన్ 

రేడియో కధకులు, బాబూరావుమాష్టారు బురృకధాసమా)ట్, బుర్భకథా 

సార్యభౌమ బిరుదులుపొంది నాజర్గారిచే సింహతలాటంవేయించుకుని 

“బురకధారత్న గా” బిరుదుప9దానం పొందారు. 

11. విజానాట్యమండలి :. 
జంగా రెడ్డిగూడెం, (వ, గో) ఇదికూడా నాజర్ అడుగుజాడలలో 

పయనించే బృందమే. వీరి గా9మరాజకీయాలు యితివృ తంగా చెప్పే 

“మనవూరికధ” ప్రక్వ్యేకతగన్న ద. ఈదళంలో వ్యాఖ్యానంచేసే పూసల 
రజనీగంగాధర్ రచయితకూడా. శ్రీ మారం సోమరాజుకధకులు. షేక్ 

సుభాన్ హాస్యం. రజనీ గంగాధరంగారు దానవీరజారకర్ణ, విరాట 
పర్వం, సీతాకళ్యాణం వగైరా బుర౦కధలు రచించడమేగాక అనేక 

దళాలకు తర్చిదుయిస్తున్నారు. నాటకాలు, నాటికలు, ఏకపాత్సలు 

ఎన్నో వాంశారు. కొంతకాలం “సమాచారవ9భి వారపత్కిక ఎడిటర్ గా 
నడిపారు, 

12, ప్రసాద్ పార్టి :_ 

పెద్దాపురం. వీర్రు రాజమండి? బుర్రుకధాపరిషత్ పోటీలలో లెనిన్ 

కధ చెప్పి కధా వై విధ్యంచూపించారు, దేశంలో అనేకచోట్ల కధలు 

చెప్పేరు. 

19, దుర్గాభవానీ బృందం 3_ 

పెద్దాపురం. ఈ బృందంలోక ధకురాలు మహిళ. వంతలు పురుషులు 

నాజర్బాణీలే _ సీతారామరాజు వగైరా కధలు దేశంలో అనేకచో కం 
చెప్పారు, | 
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14, హార్ట్ గ; మాషారు బృందం గ 
ట 

రాజమండి%,. వీరుకూడా నాజర్ మూసలోనే చెబుతారు, బొబ్బిలి 

యుద్ధం వీరు విరివిగా చెప్పే కధ, 

15, కృజ్గా బృందం :- 

రామచంద్రప్రరం. వీరిదీ నాజర్అనుళరణే. ఇందు వ్యాఖ్యాత తన 
వాక్స 9వాహంతో పేక క్షకుల్ని మంతృము గ్గుల్ని చేస్తారు. నాజర్ క్రధరే 
కాకుండా “ఊరుమారింది” పంటి కొత్త తకధలనుకూడా చెప్పి జనంలో 
జాగృతి కలిగించడానికి కృషిచేస్తున్న యువకధకుల దళం, కథకులు. 
గొట్టెల కృష్ణ, వ్యాఖ్యానం గొట్జెల రామం, హాస్యం చెక్కా టి. “వి, 
ఆర్టిష్టులు, ప$ఏజానాట్యమండలి పోటీలలో గొల్జిలరాము ఉ_త్రమవ్యా 
భ్యాత ప(యిజుపొందారు.. ఈ దళం ద్వితీయ ష్ “త్తీమప (దర్శన బహు. 
మతి పొందింది, మదాీను, వెంగుళూరు, కలకతా, బొంబాయి మొదలగు 
చోట్ల వృదర్శ నలిచ్చి దేశవ్యాప్త పంగా పేరుపొందారు. _ గొల్జెల కృష్ణకు 
“యగ గాన కేసరి గొటైల రామంకు “కధావచనసుఢానిధి” అని బిరుదు 
లిచ్చి ప్రజలు: వరు చోట్ల సన్యా నించారు, 

18. రమణ పార్టీ : 
రాజమండి).. బీద పృసిద్ధిగాబిప్పే కధ కర్ణ, రాజమండ్వి పోటీలలో. కూడా పొల గన్న దళం. 

LT: సబ్బీ కనకారావు దళం: 

లక్కవరం, (వ, గో కథకులు సబ్బు కనకారావు. హాస్యం రౌతు 
వెంకటేశ్వరరావు వ్యాఖ్యాత రామారావు. వీరు బొబ్బిలియుద్ధం, సీతా 
రామరాజు, కూలిదండి కధలు అద్బుతం?5 చెబుతారు, వీరు రాజమండి? 
పరిష త్లో 'శ్రమజీవులు” కధచెప్పి మొదటిబహుమతి పొందారు. కధా సంవిధానం, నడకలు, “వాణీలు, వేషం, అభినయం కధకునిలో నిండుగా. ఆన్న దళం 'యిది. 'కధకుడే యీ దళానికి కధానాయకుడు. చక్కని గొంతు. రసోత్స ర్రితో ప్రేక్షకుల్ని ఉల్యాతలూగించే కథకుడు, 

18. పెంటయ్య దళం లా 

- లింగంభోయివచేల్ల, (వ, గో ) కాలిశెద్టి పెంటయ్యగారు. కథకులు కరు రచయితకూడా. ఆంధృదేశంలోనే గాక యితర రాష్ట్రాలలో కూడా కధల. 
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ప్పి పేరుగడించా రుం వీరిదళంలో హు జస్యల నాం ఒపల్ల మాణిక్యాలరావు, 

బ్యాఖ్యా ౧త్త యుండు) సూర్యనారాయణ, వీరకధలు కష్టజీవి, అల్లారి సీత్రా 

రామరాజు, మజ చోరధికర్ణ, విరాభిమన్య. రుక్మిణీ కళ్యాణం. 

లల మామిడాడ (తూ॥ గో[.వీడ భగవద్గీత కధ దేశంలో పలు 

చోట్ల చెప్పి (పఖ్యాతిగన్నారు. గు|వశిద్ధ రంగస్టల వ హాస్యనటుడు నోప్పి 

ఇందులో హాస్యం చెబుతూ జనాన్ని జాగా ఆకట్టుకునేవారు, 

20. రేలంగి సూర్యం పార్టీ ం 

అమలాపురం. వీరు సుమారు 200వరకూ కధలు చెప్పేరు. రేడియోలో 

కూడా వీరి కధలొచ్యా యి. 

2], అప్నా రావు దళం ?_ 

మంచిలి (వ॥ గో. వంతలు మార్టేరు బేబి, అ క్తిలిపాప. కష్టజీవి, 
వీరాభిమన్యు, మహారథి కర్ణ కిరు చెప్పే కధలు, 

22, వండు దళం ?_ 

ముమ్మడివరం. వీరి పేర పండితారాధ్యుల సత్యనా నారాయణగా ర, 

రచయిత. వీరుకొన్ని కధలలో కధకులుగాను, క్ కొన్ని టిలో వ్యాఖ్యాతగామ, 

కొన్నిటిలో హాస్యగానిగానూ కూడా పోషించారు. ఆంధా, తమిళనాడు, 

వీడారు, ఒరిస్వాం మహారాష్ట్ర కర్నా టకలళో కధలు ఇప్పి మెప్పించారు. 

బొబ్బిలి యుద్దం, పల్నాట్ భారతం, సీతా కళ్యాణం, కర్ణ, అభిమన్యు, 

సతారామవాజ, + ఏం దహాస, న ర్తనశాల కధలు చె? బుతున్నారు. వీరికి 

శక్కీ కింగ్”, హాస్య శస * సు రకధ నాట్యకళా (వవీఐ బిరుదులిచ్చి 

;పజలు సత్కరించారు. గుంటూరు నాజర్ గారి కధలో హాస్యం చెప్పేరు. 

నీలి మండ సుబ్బి రెడ్డి దళం :-_ 

మాచవరం (తూ. గో). శ్రీ సుబ్బి రెడ్డి కధకులు, శ్రీ ఆమ్మిరెడ్డి 

వ్యాఖ్యాత, థ్రీ కట్టా వీరయ్య హాస్యం, వీరు సేజారామరాజు, కష్టజీవి 

మొదలగు కధలతో జనాన్ని. ఉ(రూత లూగించేవారు. కమ్యునిష్టు పార్టికి 

తమ కధలచ్వారా. నిధులు రాబటబ్టేవారు. వీరు మువ్వురూ ఆత్రేయ 

రచించిన కప్పలు నాటకంలో గొప్పగా నటించేవారు. 
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నాగులాపల్లి. (తూ. గో, } వీరు కృష్టరాయబారం కథకు ప్రసిద్ధి, 

తిరుపతి వెంకటకప్పుల రాయబారం సీనుపద్యాలు, కర్ణసంవాదంపద్యాలు 

రంగస్థలిలా పాడేసి జనంచేత పహో అనిపించుకొనేవారు. హాస్యగానికి 

చిలకలు, పిలకలు (ప్తొస్టి క్వి) అలంకరించేవారు. 

25. స త్తిఆదిరెడ్డి దళం :- 

కొంకుదురు. (తూ, గో) థ్రీ స త్తిఆదిరెడ్డి కధకులు, శ్రీ కడియం 

సింహాచలం, థ్రీ కోరుకొండ కృష్ణమూర్తి 3 వంతలు. వీరు జూనియర్ 

నాజర్ శిష్యులు, పల్నొ టి యుద్ధం, బొబ్బిలియుద్ధం. కథలు . అతని అడుగు 

జాడళో బై చెప్పే వారు, 

ఓర. సాహిత్యకళాసమితి 

౧ కొంకుడురు. (తూ. గో, ) ఈ “గంంధరచయిత కధకుడుగా, శ్రీ క. 
తలుపులరావు వ్యాఖ్యాతగా, శ్రీ 'సత్తి విశ్వ నాథ రెడ్డి హాస్యంతో రాజమండిి, 
సోమేశ్వరం, వెదురుపొక, కొంకుదురు, రాయవరం, కొవ్పవరం వగైరా 

చోట్ల ఊత్సవాలకు పార్యరీకళ్యాణం, భారతి కధలు చెప్పడం జరిగింది, 

సంజీవరెడ్డి? బుర్రకథ 'యారభయి'త స్వయంగావా9ిసి వారి 

ముందు వద: స ంచినప్పుడు 'ఆనరదాన్ని పట్టలేక అల్లూరి సత్యనారాయణ 
రాజుగారు యౌ గొంతులో. పాపికొండల? లోని గోదావరి గలగలారావం విని 

పిప్రోందని శ్లాఘించారు. అలాగే శ్రీ కళా పెరకటాావు” కధవా?సి రాయ 

వరంలో. వారి. ' సమక్షంలో , చెప్పినప్పుడు వారు పొందిన ఆనండం 

pe ph 

27. శేషారత్నం శ పార్టీ :. 
' అ 

కొంకుదురు, (తూ, గో.) ఇది బాలికలదళం. .కుమారి గాడేపల్లి 
శే యరక్నుం కదదరాలు క కుమార 3 గాడేవళ్లి, సర్వ స్వ లక్ష్మి యా. కుమారి 

వ వాత. ; కొంకుడురు, రాయవరం, కాకిహడ, + కొవ్ప వరం, వసరిపూడి 
మొదలగు చోట్ల సిచెప్పీ.ఎ ఎనో 2: వెండికేప్ల కప్పులు లు బహు మతి పొందా రు, 
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£8. పంతం త్యాగరాజు తి పాకి: 
టె 

2 భట్ల మగుటూరు, (వ. గ్ త్యాగరాజుగారు మంచి కథకులు, 

మంచి గాయకులు, గానంతో కధ ర [కట్టించేవారు. వ్యాఖ్యాత త్రీ 

అరట్లకట్ల సో మెశ్వ రరావు, వీరిది రాజకీయా పన్యాసంలాగుండేది. థ్రీ 

జోస్యుల రామం సోస్యం. విరికి “వికటకవి” అని బైదదు 

౬9. దాసకెకృష్ణ బురికధ దళం :_ 
భీమవరం. కథకులు ట్రీ దాసరి కృష్ణ, వ్యాఖ్యాత శ్రీ దాసరి 

వెంకన్న బాబు, హాస్యం శ్రీ దాసరి శాయిబాబు, వీరు ముగ్గురూ ఫోదరులే. 

నాజర్ వ్రశంశ లనందుకున్న దళం. 

30. రత్నం బుర్శకధ దళం ;_ 

తణుకు. కధకురాలు శ్రీమద రత్నం. వ్యాఖ్యానం థ్రీ జ నాగే 

శ్వరరావు, హాస్యం శ్రీ శ్రీ వి, నాగేశ్వరరావు, హర్మోనీ, డోలక్ వీరికి స 

కారులు. 'పీతాకళ్యాణం, చంద్రవాస్క వీరాభ్రిమన్యకధలు వగాబెబుతారు. 

31. డి. వెంకటా9వు బుర9కధ దళం :_ 

భీమవరం. కధ శ్రీ వెంకటాగివు. మంచిగాయకుడు. హాస్యం త్రీ 
దాస5 నరసింహమూ రి. వ్యాఖ్యానం శ్రీలింగమూ ర్తి. వల్నా టియుద్ధం, 

బొబ్బిలియుద్ధం వీఠికధలు. ' 

1 సింహాచలం మురికధ దళం :-_ 

ఫీమువరం. రచయిత, కధకులు శ్రీ సింహాచలం హాస్యం శ్రీ వెంక 

టాజు, _ "వ్యాఖ్యానం థ్రీ చల్లాంవు. ఆంధ్ర కేసరబుర్రకథ, అమరజీవి 

బురరికథ ఆంధ్యృదెేశ మంతటా చెప్పేరు. ఆదిలో సింహాచలంగారు “కన్యక 

జముకులకథచె ప్పే వారు. ఎంతోమందికి బుర్రకథల్లో తర్భీ దుయిచ్చారు. 

09. కొమరశ్రీ బుర్భకథ దళం : వ 

కాకినాడ. కొమరశ్రీ అసలుపేరు శ్రీ కె. -అప్పొరావు. పీరు కథకులు. 

నాజర్ బాణీ, హాస్యం శ్రీ కాశీరాం, వ్యాఖ్యానం శ్రీ కె. కోదండరావు, 

బొబ్బిలి యుద్ధం, పల్నాటియుడ్ధం, ఖడ్గతిక్కన, అల్లూరి సి త్రారామరాజు 

వంది కధలు. “దేశంలో. వేలాదిచెప్పారు, . శ్రీ: నాజర్చే. సింహతలాటం శొడి 
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గించుకున్నారు, వీశాఖలో మకాం పెట్టి కుటు ంబనియంత9ణ పశిచారానికి 

సుఖజీవనంి, “పదండి ముందుకు” మత్స్యకారులప9గతి మొదలైన 

కధలు తానేవారిసి ప9భుత్వపరంగా పృచారం చేస్తున్నారు, 

24. శ్రీ వాదీగిడిజొ బుర్రకథ దళం 

పిఠాపురం. (తూ, గో, ) కధకులు శ్రీ క, కనకరాజు, వ్యాఖ్యానం 

శ్రీమతి దమయంతి - హాస్యం శ్రీ కె. గంగరాజు, వీరు వీరాభిమన్య, 

బొబ్బిలి యుద్ధం కధలు (పసిద్దిగా చెబుతారు. నిడదవోలు ఆచ్యుత 

రామయ్యగారిబా జీ. కర్నాటక, మధ్యపృదేశ్ లలో కూడా కధలుచెప్పేరు, 

సుమారు వేయి ప9ీదర్శనలుచేసిన దళం. శ్రీ కనకరాజు, శ్రీమతి దమ 
యంతి రంగస్థలనటులుకూడా _ రేడియో ఆర్టిష్టులు. 

39. పరాంకుశం రామానుజులు బురృకథ దళం: = 

పిఠాపురం, (తూ, గోఎ) కధ రామానుజులుగార్వు వ్యాఖ్యానం 

సుబ్బలక్ష్మై గారు... .కృష్ణరాయబారం, బొబ్బిలియుద్ధం, నర్తనశాల 

కథలకు ప్ఫసిద్ధి. వీరిదికూడా. అచ్యుతరామయ్య గారి పద్ధతే. 

af. జాతీయ బుర9కధథ దళం : ల 

పెద్దాపురం (తూ, గో, ) 'కధకురాలు 'శ్రీవఃతి సత్యవతి. 'వ్యాఖా స్థలే 

శృ బ్రహ్మానందం, హాస్యం రాజ్యలక్ష్మి. కర్ణ, అభిమన్య, వ వుణిమంజరి, 

మాధవవిజయం వీరి పేబెంటుకధలు. నాజర్బాబీ. బెంగాల్, వీహార్, 

ఒరిస్సా, కర్నాటక రాష్ట్రాలలో కూణా కధలుచెప్పేరు. రేడి యమూకధకులు.' 

బ్రహ్మా నందంగా రు రచయితకూడా, పరళశురాప్ లు, జయప9ద, మణిమంజరి 

కధలు వారిశారు.. వీరు అభిమన్యకధలో. అంతర్భాగంగా “బర్బరీకుడు కథ 
షై ఎతుంటే చాలా విచిశభావన కలుగుతుంది, ఘలోత్కచుని | కుమారుడు 

బకరీకుడ డు. భారత ముద్దం పా9రంభానికివ ముందు పాండవులకు అండగా 
చుర్భానికి బయలు దేర వస్తున్నా రట. డా౩లో కృష్ణుడు. మారువేషంలో 

మకొచ్చి ఎ ఎక్కుడికివెళుతున్నా నంటే విషయం. పేడ మరి బాణాలు: 

మూడేవట్టువెళుకున్నా వేమిటంటే ఈ మూడుబాణాలూ ఒకటి. క .కర్ణుడురోనం, 
రెండవది, యావత్ "కురు సెన్యంకోనం అన్నాడట - మరి: 'మూటవదోఅంబీ 
అఫలీ భారత యుద్దానికి కౌరకు డైన. కృష్ణుడికోసం అన్నాడట - - దానితో 

కృమ్నుడదిరిపోయి ధర్మరాజుదగ్గరకొచ్చి' భారతయుద్దపా9రంభానికి జ జక 



న జ్య — చ గా సయ. బప ౧3 రాతనిడి జ్రదైే a బలము చవ*ంవల్ను యూాతణపి బబివేయించావటు తశ 
NRT టై త ముందా ఇ త ఆ షు లందు. భారతి ఎుుద్ధాన్ననూల్చ.. అందరు. పునకాలోవనచేసారు. 
వల అం కివీ దవత భంగ? ట్స్ శశ లం ద్ర లెదుటిే Feces న ఒల్లో నాళ న స్యకళాని అని పెనుగొండలో బెద్రదునిచె. నారలించారు. 

పెద్దాపురం. వ్యాఖ్యానం హోతాబత్తుల సత్యనారాయణ. కధ శ్రీమతి 
పం పోతాబత్తుల లక్ష్యన్రారాయణ. లక్షీ (కుమారి సత్య 

నారాయణగారిభార్య. లక్ష్మీనారాయణ సత గనారాయణగారి తమ్ముడు, 
వీరు భారతదేశంలో అనేకపట్టణా లలో కథలుచెప్పేరు. తాళ రేవులో సువర్ణ 
హ_స్తఘంటాకంకణం సన్మానంపా దారు, అనేకచోట్ల సువర్జరజితవస్తు 
బహూకరణలుపాందారు. పెద్దాపురంలో సువర్దగిరి వట్టాభిషేకంపాందారు. 

వీరుచెప్పే వి రూన్సీ లక్షి బాయి, బొబ్బిలియుద్దం, పల్నా టియుద్దం, 
దక్షయజ్ఞం కథలు, స్ట్ స్ట 

- 

48. సరస్యతి బురికధ దళం ఇ 

పెద్దాపురం. కధకురాలు శ్రీమతి కె. మణీకుమారి. వ్యాఖ్యానం 

శ్రీ గె. బం డేశ్వ రరావు, హాస్యం శీ యం. రాము, నర్తనశాల: వీరాఖి 

మన్య, బొబ్బిలియుద్ధం, అంబేద్కర్ వ్యగెరా కధలు, వీరు రేడియో 

కధకులు, అంధిదేశంలోనే గాక అనేక యితర రాష్ట్రాలలో కూడా కధలు 

చెప్పి సన్మానాలుహిందారు. దా9క్షారామంపో టీలలో $ వ్యాఖ్యాత వ9త్ర్వేక 

బహుముతిహొందాదు. వీరికి శ్రీ ఆనం లక్ష్మణరావుగారు సింహతలాటం 

బహూకరించారు, 

29 దుర్గాభవాని దళం .: 

పెద్దాపురం. కధకురాలు శ్రీమకి "రె, లక్షి. వ్యాఖ్యానం శ్రీ గోరు 

వీరాజు, హాస్యం శత్రు థ్రీ కె, సూరిబాబు, బొబ్బిలి యుద్దం, పీశారామరాజు 

కర్ణ రాజహంస్క జనహర్ లాల్ వీరుచెపే ప్ప కధలు, జిల్లాస్థాయిలో రాజోలు 

తాలూకా అరవపాలెంపరిషక్లో పీధమబ హు మతి పొందారు. కొత్త 

పేటలో కె. సూరిబాబుకు' సింహతలాటం. బహూకరించారు, రిడియో 

కధకులు, . ఇతరరాహాలలో కూడా కధలుచెప్పి మెప్పులుపొందారు, 
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పదాపురం, కధకురాలు తమకి జంధ్యాల నాగవఃణి. వ్యాఖ్యానం శ్రీ 
తగల అపా- రావు, హాస్యం శ్రీ గోపాలం. బొబ్బిలియుద్ధం, స తాకళ్యాణం 

పేచెంటుకధలు, కధకురాలిమధు రగాత90 యాదళానికి వరం, 

41. సూర్యకుమారి దళం :_ 

పెద్దాపురం. కధ శ్రీమతి పి పిసూర్యకుమారి, వ్యాఖ్యానం మొదట 

థ్రీ గోరి అమరేశ్వ రరావ్కు .తరువాత శ్రీ ఈగల అప్పారావు వగైరాలు, 

హాస్యం అల్లాడి రాము, వీఠరికధలు వీర బొబ్బిలి, సీతారామరాజు, 

హారధికర్ణ మొదలగునవి. . కధకు రాలి కమ్మనిగాతృం పే9క్షకులకు 

పతం ఆకర్షణ. ఆంధా9ల్ నోనేకాకుండా బెంగాలు, 'వీహారు, ఒరిస్సా 

రాష్ట్రలలో టగా ణా చెప్పేరు. శేడియాకధకులు, సూర్యకుమారి చిల్లరకొట్సు 

చిట్టమ్మ వేషా నికి :గావవసిర్ధి ం 

42. కళాంజలి బుర' కథ దళం [= 

పెద్దాపురం. కధ శ్రీ జలగం మల్లిఖార్జునరావు. వ్యాఖ్యానం చందన 

రామమోహవరావు.. హాస్యం శ్రీ మావూరి చందగరావ్న. వీరాభిమన్య వీ3 
పేదెంటుకధ. దా9ిక్షారామలో శ్రీ చందిరావుగారి, హాస్యానికి ప్రత్యేక 
బహుమతి యిచ్చేరు, 

13. కోటేశ్వరరావు బురకథ దళం :. 
.. పెద్దావురం. కధకులు శ్రీ చందన కోజ్రేశ్వ రరావు, వ్యాఖ్యానం శ్రీ 

కుందుం నీమరాజు. హాస్యం శ్రీ దయింతి% కనకలింగేశ్యరరావు. వీరాభి 
మన్య, కృష్ణరాయబారం, బొబ్బిలియుద్ధం, పల్నా టియుద్ధం, సుబాస్ 
చంద్రబోస్ వగైరా కధలు చాలాచక్కగా చెప్పేవారు. నాజర్గారి బాబ్రీ, 

'నందర్భానుసార్గంగా కథలో కథకుడు జాతీయ గీతాలు పాడుతూ పక్వ్యే 
"కతను మీదర్శి ౭చేవారు, వాఖ్యాత గతాన్ని మేశవిస్తూ పస్తు తాన్ని. 
విమర్శిస్తూ గొవ్న. వ్యాఖ్యాతగా పేరు పొందేరు, కనకల్లిం గేశ్య రావు 
గారి.హస్యం అదో |వత్త్యేక తరహా... చిన్న చిన్న బిట్టులతో. కడుపుబ్బ 
నవ్యించేవారు.. . చావాలలో: ఒకదానర. కచెప్పనాలంటే 'గర్భాదానం అని. 
చెప్పుతూ వజల్ని వక్షవకానవ్వించేనాడు: . సున్నిత మైన. రాజకీయ. 
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గో 2ంపచేసేవి. ఇమరాజు జాతీయ అం ంకర్జాకీయ శాజకీయాల దర మార, 
451 లే 

న్ నకంపాస్కం జనంల్ కొ్తవైతన్భాన్ని సృష్టించేవి. కోటేశ్వరరావుగారు 
తనకుటు ంబాన్న ంతటినీ కొడుకులూ, కూతుళ్ళనుకూడా యో కళ్లలో 

ప?వేశ పెట్టిన కళాతపస్వి. విశాఖజిల్లా ఆనందపురంలే ఘంటాకంకణ.ం, 
విశాఖలో మణికంఠహారం వేసి కోటేశ్వరరావుగారిని సన్మానించారు. 

44, భారతి బుర్శకధ దళం ;_ 

సామర్లకోట, కిధకురాలు శ్రీమతి, చినగంధం సత్యవతి. ఈమెషే 

భారతిగా మార్చు కుంది. వ్యాఖ్యానం శ్రీ తాడి మీరశిమ హన. 
హార్మోన్ తబలాలు నట్టువాంగం. ఆమెపాట, మురళ్లీమో హన రెడ్డీమాట 
వీరకధకు బలం. 

ఈ బ్యురకథలలో కళానై పుణ్యాన్ని పో9త్సహించుఉద్దేశంతో తూర్పు 
గోదావవెజిలా గూ ప్రజానాట్య మండలివాదడ రా జమండి? శ వెంకటేశ్వరా ఆనం 

కళా కేంద9౦ళ్ లో 1980 డిశంబరు 264, 27 శేదిలలో బుర్భకథ కళాపరిషత్ 

నిర్వహించింది. న్యాయనిగ్లేతలు గా యీగ9ంధరచయిత్క సీనియర్ 
నాజర్, మండ సువ్వి రెడ్డి వ్యవహరించారు, ఇవిచూశాక మళ్ళీ యీారంగం 
విజృంఖిస్తుందనే విశ్వాసం కలిగింది. నాజర్ గారికి పద్మశ్రీ యివ్వడం 
బుర౦కథకళనుకూడా ఒకగొప్పకళగా థా రతప౦భుత్వం గు ర్సించిందన 

డొనికి నిదర్శనం, 

య క్ష గానాలు 

యక్షగానాలమీద సమగ 9పరిశోధనజ5పిన డా॥ యస్, వి, జోగా 

రావుగారు యక్ష గానాన్ని గురించి 'ఈకి9ందిరీతి తెలిపారు, 

1, “అది సర్వో పభోగ్యమైన సమాహార కళి 
2 “వివిధప)కి ఫయలనుబంధము (పీబంధము, కలావము, ఊలాప9 

బంధము, కొరవంజి, వీధినాటకము, మార్ష్గనాటకము,. బొమ్మలాట్ల,. 
జంగంకథ, హరికధ, ఆధునికనాటకము మొదలగు. వివిధ వీయోజ 

నాత్మక మైబయల్వెడలిన సాహిత్యవిక్రియలతో దీనికి నంబంధంకలదు). 

ల. బహువిధ పదకవితా పిభేద సమీకరణము 

4, వసు వై విధ్య సంపన్నము, లి 



288 

2 బలల mer యు ఆద్యం Gp రస విషయిన విశిష ప్ప న హాస; యుగాల పధా Ye 

so co కాళ 

౧౮, 
౮ 

ల్యూ ల్ 
1 ర! ల్ 5 eA eA 

DEE 

“pf 

అ 

. దేశినాపివ కతా వ ప'తినిధి. 
10. విశిష్టతలో కష్టత తెలుగు పక్ష్యేకత యగుట, ” 

సంన్మృతయక్ష శబ్దానికి పారిక్ళతం ఎక్కులని, తెలుగుతద్భవం 
జక్కులని కొందరిమతం. 

* “కామవల్లీ, మహాలక్ష్మీ కైటభారి. 
వలపు పాడుచువచ్చె “జక్కులొపురంధి9”_. అన్నాడు శీ9నాధుడు, 

హక “జక్కు లపాట అనే పదానికి సంస్కృతీకరజే యక్షగానం” 
అన్నారు శ్రినివానచక్రవ ర్తి రి తన యక్ష గానవ్యానంలో. 

“యక్షగాన మొనరింతు వేషముల్ గట్టి, జనులు పాడి వినిపింప 
పుణ్యసంవద ఘటింపి . (చిత్రాంగద విలాసం) .. 

“సౌభరి చరితంబు “జక్కుల” కధచెప్పె లాలిత. నవరసాలంకృ తమగు" 

(నృసింహ పురాణం. 
“నల పారిజాతాపహరణంబు యక్ష గానంబు చేసె .. పెంపు? 

నీ ప౦బంధి (విష్టు పారిజాతం) 
కింతు ద్దానికేర్తి రి గాంధర్వ ౦బన యక్షగాన సరళి” 

. (భీమ ఖండం) 
తెలుగు సాహిత్వంలో ఈ యక్షగాన శబ్దం ఇలా కనబడుతుంది. 

కీ). శ. 1580 _ 1620 కాలమునాటి కందుకూరి రుదకవిచే రచించబడిన 
“సుగ్రువవిజయం” ఈ: 'యక్షగానాలలో మొదటికావ్యమని కొందరు పరిశీ .. 
లకులు ' నిర్ధారించారు. . 

' శ Ten పు 4 : 
[ou నాట్యకళ, ఫిబ్రవరి _ "మార్చి: [870 సుక 

i ee 
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చోడిగాడికలాప౦ 

యక్షగాన ఆవిర్భావం మూలంలోకి వెల్లితే మొదటగాకగి పించేది 

చోడిగాడి కలాపం. దీనికి కధ చెంచులక్ష్మి నరసింహుల విజయ, కలహ 

గాధ. ఈ నృసింహుడు చోడిగాడు - అతడే సింగడు. చెంచులక్ష్మి 

సింగి. కధ నామమాత్రం, ఒకరోజు నిద౦లేచినసింగడికి పక్కలో సింగి 
కనబడదు. అతడు ఆమెను వెదకడం, కనిపించకపోవడంతో విరహం, 
ఆమెచేషలుతలచురొని విలపించడం, దేవతలందరికీ మొక్కి తన సింగిని 
చూపమని వేమకోవడం, చంద9ఉ పాలంబనాచులు ఆయ్యాక సింగి 

వస్తుంది. సింగడికి ఎంతో సంబరమవుతుంది. కాని పరుక్షకోసం పౌరు 

షంతో సింగిని సాధించబోతాడు. కాని అది విరసమె, వివాదమై కడకు 
అలకలుతీరి పొత్తులుకుదిరేసరికి తెల్లవారుతుంది. ఇందులో కోపు, చిందు 

దశావతారనృత్యం, తాండవం పృయోగింవబడతామబి. తాళంవేసే 
వారిలోఒకడు వారిద్దరిమధ్యా పారిపార్శ్వికుడిగా వ్యవహరిస్తాడు. ఇతడి 

పేరు కోణంగి. ఇతడు నాయకీ నాయకుల్ని సంధానంచేసేటప్పుడు 
హాస్యంకోసం కొన్ని కొంచెపనులు చేస్తుంటాడు, అందుకే *“కొందెకోణంగి” 

అని వాడ కలోకొచ్చు ౭డొచ్చు, చోడిగాడిచేతిలో వంకరకరరి ఆహార్యంలో 

వృధానమైనడి. “బృహ్యకుటిలకం దద్యాత్ అని భరతళాస్త్రంలో న్యాయ 

బడింది. కుటిలకం అంటే వం కరకర. 

* “ఈకుటిలకం విదూషకుడిచేతిలో శోభిస్తుందని అభినవగుప్తుడు 
వ్యాఖ్యానించారు”. దేన్ని బట్టి చోడిగాడు హస్యాన్ని కూడా నిర్వ హిస్తా 

డన్న మాట, oe 

కంరవంజిలాం 

** “చ్రోడ్రిగాని కలాపపరిణామమే కురవంజి. కురవంజిపదమును 
ప9ప9ధమంగా కావ్యంలో వాడిన తెలుగుకవి అయ్యలరాజు రామభదుండు 

(1500 _ 1580) గా కన్న ట్టుచున్నది. 

* శ్రీ ముట్నూరి సంగమేశంగారి “చోడిగాడి కలావం” వ్యాసంనుండి 
నాట్యకళ, ఫిబ్రవరి - మార్చి 1870 పు, 50 

** డా. పి,ఎస్.ఆర్ అప్పారావుగారు కెలుగునాటక వికాసము, పు.1ఫ్ఫ్ 
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ఈ అయ్యలరాజు రామభదుడు తన రాచూభ్స్యుదయ కాస్యరల్నో “జెక్కిణి కురవంజి మేళములు నేళికలు సల్సి రి* అగ్గి వాకాడు, ఇందులొ .ఎరుకలసాని .. ఎరుకచెప్ప ఢం 
ముఖ్యాంశం, . 

'ఎరుకో యజుక యటంచు గొరవంజి నటించె నోక్క సర్వ 
కుచ చంకన్ బురుగురు బంగరు చుట్టియు, జొరిదిన్, 
గొల్లాపురమ్మ సుద్దులు పెలయన్” _  . 

అని దశావతారచీరిత)లో వాయబడింది. ఇందులో చోడిగాదిశ లల 
లాగే అవే పాత్రలు, అదే కధ, — 

“సింగడు నరసింగడునుంచి ఏర్పడినది, ఈ కురవరజిలిను 
విమర్శ కులు మూడ్తురకాలు గా విభజించారు. వెనుదటజిది చెంచులక్ష్మి నర 
సిరహుల ఫ్రణయగాధనే వర్ణిస్తుంది ఇది పూర్తిగా చోడిగాని కలావమే, 
'గరుడ్డాచలమత్తాత్యరి 'దీనికి ఉదాహరణ, రెండవది నాయకుడు విగకక. 
వేషంలోవెళ్ళి . వ్లాయక్సిక్తి ఎరుకచెన్ప డ్య. ఉదాహరణకు “పోర్వతీ పరి: 
జయం”లో పరమేశ్వరుని ఎరుక, మ్లూవథది కధకి .ఏవిధమైనసంబంథం' 

లేకపోయినా. వీదోలాగ ఎరుకలసానిని ప్రవేశపెట్టి ఆమెచేత నాయకీకి, 
సోదిఛెప్పి ౦చిడం, ఈమూడును శృ ంగారకురవంజిలు, ఇవిగాక వెదా౭త. 
కురవంజిలుకూడావున్నాయి. ఎజుకఅంజే జ్ఞానము అని'అర్లం, అది. 
సన్ని ధిరాజు జస్ధకవి(ఉప్పా డ్ర వాట వాిసిన జేవయరుకుల కురవంజిలో 
హాస్యగాడూ ఎరుకతా సంవాదంలో యిలా వివవంచబడుతుంది; “ఆహో! 
ఎరుకలపాపా! “ఆదివారము మొదలుకొని శనివారముపర్యంతము. ఏడు. 
వారములు వెదకిచూచినా ఎరుకవారమనేమాట కనిపించలేదు. అది" 
ఎలాగువచ్చె నో తెలియజెప్ప వతెనేపాప్తా™, .. 

_ కలాగునగాదయా. సామీ! ఎరుకలవారమనగా  ఎరుకులకులునే x 

మాట గాదయా _ దాని వినరముజెప్పైగాని వినవయా సామీ (. 

ఎరుక వారమనగ యెల్ల లోకంబు ల, రాణివాస్తులే న రమణులకును, ఇస | మ | యెరుకచెప్పునట్టి. ఎరుకల" కులమ యా, యొల్లకులషములకును: హెచ్చు. 
నానా | ల. సురవరం పర్ణతాప ౭డ్ధిదా ద, అంధుల -సాంఘీకచరి త) అయిదవ. 



న కులు! 
we we ఈ 

అహదేజాపాూ! చ జగత్తుల 

ఖాది కులవముంలది = జట సను. 

డివి, అవృక్తాంతము. ఎటువంట
ిదో డరియణజైప గవర 

ఇది తొలుత క నృత్య విశేషము. 
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(a 

జెప్పే గాని వినవయా సామీ ః 

“ఎరుకవారి కులమెక్కువ 

జాగమెరగని జాతులు తకువ- 
ళా (Sy 

ఎరగకవారలంటే సరకు 

ఎరుకలేని కార్యక సం మైన గలదమాా 

ఎరుకత చె ప్పే దికూడా అంతా వదాధిరకే: - 

సియరుగాని 

“ఎరుకత తావచ్చె అవ్వో అవ్వా | 

కోటీ సూర్యుని కాంతిని 'పెలుగుచున్న మేది 

చిన్మయమూ రిని భ్రుకుటి మధ్యపాదించి 
తెలియుడని నిర్మలభ_క్రి సూటిమార్షము, 

శివలిలలు , విష్ణులిలల కధలతో 

మాండది6ది, 

కుంరవ౦బిలపరిణావంం౦ 

జ “కొలుత 

రే ఉట జే జు జో ణా! 0 

5 శం దుదనకులపం Ch కో ల! న్్ యు 
(3 

“అంత తకన్న ను మీకులముు ఎక్కడ 

న్ న సో ఇ చం గ. ఇతె న్ a ఇ అట్ రై 

సరారులటఎఎ అం సైదశ కులసుు కంట ఎకుషవకులసంయరా 

ముమ్మా 

టికి మది కంటనాటికొనగజే యుబోటియై వెలుగుచు ॥1ఎ॥ 

ఇది ము కికాంతనుకాంచుటకు చెప్పిన చేదాంతవరమైన మార్గం. 

'కాలకగిమంలో స్థలమహాత్యాలు, 

ఆశేయం విశిష్టనాట్ళ రూపంగా 

దాంవిడభాషలోవెలిసి న దృశ్యరచనలు' కురవంజులన 

బడినవి. కురవజాతివారి అంజె (అడుగు కురవంజె అనబడును, చంచిక 

మున్నగునవి. కురవంజులుగా వెలసెను, తొలుత అత్యల్పముగా' గేయ 

భాగములుగాను, విశేషముగా నృత్యముకలపై. యుండెను. 

సింగడు అను పొత౦ము లుకలవై యుండెను. సంస్క ఎత ధృ ృవాగానమే 

కురవలజులలో . దరవనబడెను. 

* 

* వేటూరి 

నికి వా9సిన పిడ్రిక్ర నుండి. 

పోభాకరశా స్రిగారు (నుగ్రివవిజయం” 

_ అవి సింగి, 

యక్షగానా' 
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ఈ నృత్యదృశ్యములు తర్వాత జక్కులవారు నగరములందు 

పంయోగింపజొచ్చిరి. సింగి సింగడు మారి రామః నలు, సీతాది 

పాత్రలు వచ్చినవి, జొతర్లలో యక్ష, గాంధర్వాది వేషములుధరించి 
వేశ్యలు ప9దక్శించినవి కావునను నృత్యధర్మములకంటే గేయధర్మసు 

అధికముగా కలవిగావుననూ ఇవీ యక్షగానములనబడెను”. ఇలా కుఠ 

వంజిల పరిణామక9మమే యక్షగానం, 

కంకంటిపాపరాజు “విష్ణుమాయావి లాసం”అనే యక్షగానం వాకాడు, 
త్యాగరాజునౌకాభంగం”, “ప్రహ్లాద చరిత, “శ్రీరామజననంి” మొదలగు 
యక్షగానాలు వాగీశౌడు, యక్షగానాలకు త ౦ బా వూ రు నాయకరాజుల 

కాలం స్వర్ణయుగం, ఇందు మొదట సూత్రధారుడు పార్టన, కవిస్తుతి, 

షష్ట్యంతాలు పూర్తిచేశాక విదూషకుడు ప్రవేశిస్తాడు, వచ్చినవారందర్నీ, 
వారికి సహాయం చేసినవారినీ పేరుపేరునా ప్రశ్నిస్తాడు - 

“సభారంగమునకు అందరూ వచ్చినారా ? 
చిత్తం. 

కరణంగారూ ? 
చిత్తం. 

మునసబుగారు ? 

చిత్తం, 

పద్దలందరూ వచ్చి నారా ! 

చి శం, 

సెహభాప్ _ - వారంద౭నీ ఉచికాసనమ:ల నల6కరింపజేసి 

చి తం, యు6టిరా ? 

ఇలా పేక్షకులందర్నీ పరామర్శించి: పందర్శన పా9రంభిస్తారు. 
నాయకరాజులకాలంలోనే యక్షగానం పురాణాలనుంచి సాంఘిక యితి 
వృతాలలో కాలు పె పెట్టింది, అవే విజయరాఘవుడు వ్రాసిన “రఘునాథా 
భ్యుదయం), (రఘునార్ధనాయకుని దినచర్య) ఆ నా టి కవయితి), 
రంగాజమ్మ తన భర్త, విజయరా ఘవుని పై వాసన “వున్నారు దాస 
విలాసము, కోనేటి దిక్షి తకవి “విజయవా ఘవకళ్యాణం"” మొదలగునవి, 
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అల్లో CRs అప గో అక్ష గచ ణ రా పల్లడ” సవా పొబంధాలు లోక ప? దాలు, ఈకాలంవే నుదురపొటి వేంక 
ద నారుండు పారంపీక కళ్యాణం” యలగానం వాకా న షన ల లు ము న సారా ant జు 

“ఈ పాంరిజా తాపహరణంి” వా9కారు. 

నవం జ వని అక గరం బా ( యిష్షగానాళ్ల్ష పదసులు, దరువులు, వలలు, ధవళలు, మంగళ 
హారతులు ఉయా్య్యాలపొటలు చందమామపొటలు, న ఎద్దులు, అష్టకములు 

విరివిగా పొడలడతాయి. గద్యతో కధాసంధి నిర్వహి? సారు. 

దీనికి తెరదుప్పటి. “బసవపురాణంలో జవనికరప్పి౭చి” అని వయో 
చడంవల్ల నాటితెర అప్పటికప్పుడు, అడ్డు పెట్టే దుకూలమని తెలుస్తుంది. 

తెర క కాలగదగానే నటీమణిముఖం ' అందంకి * స్పష్టంగా కనిపించడానికి 
కాగడాలమీద గుగ్గిలంజల్లి భగ్గుమని మండించేవారు, | పేక్షకులు రంగ 
స్థలం నలువై పులా కూర్చునేవారు. నటి ఆడుతూ పాడుతూ నాలుగు 

సై పులకీ తిరుగుతూ కధ వినిపించేది, ఇందులో శృంగార కరుణ 
రసాలకి పా9ముఖ్యం ఎక్కువ. వర్ణనలుకూడా ఎక్కువే. పా9చీన యక్ష 

గానాలలో పబయమం89 రచించిన “గరుడా చలము” యక్షగాన మొకటి. 

ఇది “సుగ్రీవవిజయంి కంటే ముందుదేమో కూడా? చరిత%కారులు యింకా 

ఒక నిర్ధారణకు రాలేకపోయారు, ఇందుపా త9లు అవ్హూయుకురాలు చెంచు 

లక్ష, మాయకుడు నరసింహుడు ఈ మాయలడిడనో లక్ష్మి. వీరిని 
లోబరుచుకోవడంలో వారి యిష్టాలనుబట్టి నృసిం హుడుచేసే సవాగ్దానాలు, 

చేష్టలు ఈ కధకు ఆయువుపట్టులు, 

ఈ యక్షగానాలు మొదట కేవల గేయరూపాలుగానూ (్రీడాలీ 
రామంలో జెక్కులపురంధి?,) తరువాత సంవాదరూవంలోనూ (సు|గ్రీవ 
విజయం, హౌభరిచరిత్స కనిపించి తరువాత వీధి నాటకంలో అ ఛే ద ౦ 
పొందాయి, 

- వీనిలో కలాప ములుకూడాఖేరి వీని వసిద్ధిన్లి షెంచాయి., ముఖ్యంగా 

చెప్పు కోదగ్గకలాపాలు భా మాకేలావం, గొల్ల కలాపం. 
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భామాకలాపం 

భామ అంటే సత్యభామ, కలాపం అంటే కలహం, లేక కలత అగి 

అర్థం, దినికి కధ ప్రధాన6 గా ఏమీ ఉండదు, ఇదంతా . సత్యభామ 

విరహాభినయమే. అష్టవిధ నాయికాభినయం ఈ కలాపాశీకి పారి, 

దీనికి నట్టువాంక్లేంగా సూత్రధారుడు, మద్దెలవాయించేవారు, వయొిఫ్ 
వాయించేవారు వుంటారు. ఈ సూత్రధారుడివషం బొహ్మణవేషం, 

ఇతడే 'ఛెలిక తె మాధవిగానూ, చెలికాడు మాధవుడు గానూక్రూడా వ్యవహ 

రిసాడు, కూచిపూడి వారివర్లి దీనికి. విశేషప్రశ స్తివచ్చిందధి, సిద్దేందుమూ! 

దీనికి మూలవిరాట్టు, ఇది 'చతుర్విధాభినయాలక సంగీత సాహి త్యాలక 

చిలయం.. 

సత్యభామ కృష్ణుడు. తనమీద అలిగి వెళ్ళిపోయాడని చెలిక కైక 
(సూత్సధారుడికి) చె పతీరు మనోజ్ఞం, 

* “ఓయమ్మా! వొకానొకనాడు వడకమందిరంలో హంసతూలికాతల్న 
మందు,. శేశికాగ్భ హముయందు వజ్ర, పైఢూర్య, గోమేధిక, పుష్యరాగ 

మరకత, మాణిక్యములు స్థ స్థాసించినబువంటి నగరియందు పవళించి 

యుండగా ప్వామివా రువచ్చి గానం చేసినారమ్మా, నేను గాడాంధకార 

మైనటువంటి స్తుషు ప్రిలోనుండగా కన్ను తెరచినానమ్మా, అంతట స్వామి 

వారువచ్చి శయ్యమీద కూర్చున్నారమ్మా, నాకు కలతనిద్దరసమయం 
గనుక్ర, దిగ్గునలెచినాన మ్మా.,లేచి వరెమళద9వ్యములు మొదలై న చందన 
గోష్టి చేసినానే, అంతట స్వామివారు పరున్నారేే, నేను కూర్చున్నాక, 

పాద సవ చేసి నానే _ అప్పుడు స్వామివారు నన్ను తొడ పె కూర్చు 0డ 

బెట్టుకుని అమూల్య మైనటువంటి ఆభరణములు అలంకరించి నిలువుటద్దం 

తేచ్చి ఏధుటవుంచీ నీడలుచూపించి “సత్యభామా! నీవుచక్కనిదానవా నేను 
చక్కనివాడనాలో అని అకిగేనే వోయమ్మా! అడిగేటటువంటివరకు, అడ 
బుద్ధిఅప రబుద్ధికనుక, 'అబలలముగనుక, తెలియక నేనేచక్కనిదాననంటీనే 
వోయమ్మా!. అంతట స్వామివారు నామీద కోపమువేసి దిగ్గున లేచి చక్క 
పోయెనే వోయమ్మా!ః మనస్వామివారు ఎందుబాయెనో, ఎక్కడఖాయెనో 
“"-అళయక్రగాన వో వ్యాసం (శీగివానచక్రివ ర్తి) నాట్యకళ శబ! 

మాఠ్చి 1970 పు, 12. 
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డా సజల సద డూ ఇడ క్రి న వెదుకదామటే వోయమ్మా?” అలాగ అధిగ నక్వి హోం 
జ 

“దోయిన 

రకా రర ఐడంబమాన” అనిపాంఠం భించి 

ams 

కృ: కందికి * శ్రీవ ఎ చ 

_ చివరన *చాయ6నోఆ 
విన్నపములు తప్పో ఒహో ఎంచక యా మదనుని జాఃనుండి నన్ను 

ద కలము చేయంగడే. ఇట్లు నీ పిియసతి, సత్యభామ”. అని 

పాడుతూ వ్యొస్తునట్టు అభినయిస్తూ. లేఖ మాధవికిచ్చి రాయబారవమంపే 
టప్పుడు శకునాలుచూసి “శకునాలూ మంచివాయనమ్మా! అని దరువు 

పాడుతూపంపేతీరు అత్యంతమనో హరం. ఇక్కడ మాధవికి కృష్ణుని 

ఆనవాలు చెప్పే విధానం, మాధవి(బాాహ్మ డు వికటపరిశ కలు బలేచమత్యా 

రంగా ఊంటాయి, “అమ్మా! సత్య భా మా! నీపి9యడు ఏసరివాడు ? 

ఎలావుంటాడు? రూపుశేఖలేంతి? నామధియమేంటిసత్యభా మా!” అంటాడు, 

దానికామెోనాప్రియుడు. చక9ముధరించినవాడే ఓయమ్మా” అంటే, విదూ 
షకుడు. ఆలోచించి పెద్ద తెలిసిపోయినట్టు “కహో మనవ౦క్కవీధిలోనున్న 

కుమ్మరిగుర వయ్య కొడుకాఅమ్మా 2” అంటాడు. 

దినికామె *కాదే-ఫింఛము ధరించినవాజే ఓయమ్మా? అంటే, 'ఊరావల 

మకాంవున్న చెంచువాళ్ళకురాాడా అమ్మా? అంటాడు, “కాదే _ మకర 

కుండలములు ధరించినవాడే ఓయమ్మా” అంటే, “ఉహో. పౌరోహిత్యం 
పంతులు పెద్దకొడుకా?”ఆంటాడు., “కాదే_శంభఖము:ధ కించినవారేఢయమ్మా' 

అంటే, “ఓహో పెద్దవీధి జంగాలకురాాడా?” అని అడుగుతాడు, అదికాదే 
అని ఏదో చెప్ప బోతుంటే, “పోనీ_ ఇంతకీ నీభర్త నామధేయ్యమేమిటమా?ి" 
అని అడిగితే, “అవ్వ” అని నోరునొక్కుకుని సిగ్గువడుతూ ఇంతమంది ఆడ 

వారిలో, ఇంతలేసి మగవారిలో సత్యభామ తన్ మగనిప్తేరు 'చెప్పుటయా? 

సిగ్గుగా దా?” 'అంటుంది, ““మరెలాగమ్మా _ పోనీయింకో ఆనవాలేజేనా 

చెప్పు మరి” ఆంటాడు. అప్పుడు “అదికాదే _ ఆయన జావామరదుల 

సందువారే ఓయమ్మ” అంటే, “ఏవిటివిటి? బావామరదుల నందో? ఆ 

౦దెక్కడుంద మ్మా? పిరివారిసందు, నేతిపహారినంపు, వెచ్చ వారినందు, 

చ్చావారిసందు, శీలంవారిసందు, నీలఅంపహరిసందు విన్నా మూగానీ . యా 

నందు ఎక్కడా కనబడలేదే అంటే, “అబ్బా! అదికాదే _ బొవోమరదులి 

సందువారంటే బలరామునికి సాత్యకికి మధ్యవాడే అంటుంది, 

న 
థి 

కర 

“అప్పుడు కకక హప్రకో అతనా?గోపాలకృష్ణుడాఅమ్మా? సరిసరి. ఈసారి 

అర్హమయింది”-అని. మాట్లాడడం పండితులు యిది ఎనకానిజమ్ అని 
తప్పువట్టినా జానపదులు. 'ెథడుగా ఆనకడింణే ఘట్టమిదే? - 
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“ప్రదర్శన పాఠరంభహమునకుముందు నాట్యకా స్ర్ర ఏ హిత మైన 

పూర్వ రంగము ప౦వ ర్రీతమగును. అటుపిమ్మట కథాపాీరంభవ ముం భావు 

రంగస్థలముమీదక వచ్చు టకుపుందు జక తెర పట్టుదురు. దానికి 

పైప “అను కాగణాలు వెలుగుచుండును అంతట భామ తన పొడుగుపాళ్టి 

జడను తెరపై వేసి సభలోని పండితులను సవాలుచేయును. ఈ ఘట్టంనే 

“వేజీపృబంధము' అందురు.  కూచిపూడినర్తకులు ముఖ్యంగా భాను 
వేషధారి నృత్యమందేకాక సంగీతసాహి త్యములందునూ, చేద వేదాంగాగీ 

విద్యలందునూ నిష్ణాతులు గా నుండెడివారు! ఆజడనట్లు వేయుటయనగా 

నా ్ రార్భర్బయందుగాని, భామవేషాభినయమందుగాని తనతో సా'క్రీ 

ఎవర్నూలేరని తెలుపుట. భామ అట్లు తెరమీదజడ చేసి ' జడ యొక్క 

పుట్టుకనుగూర్చి చెప్పి (అదిదేవశిల్చియగు మయుని సృష్టియట) 
శా ప్తారచర్చ చేయడం. అంతట రెండు కాగడాలమీడాచల్లిన గుగ్గి అపు 

మెరపులో భామ తన మొగము చూపును, రెండవసారియునళ్లే తెరను 
నడుమువరకు దింపుదురు. ఇంక మూడవసారి తెరను పూర్తిగాశీసి 
వేయుదురు, “భామనే సత్యభామనే” అనే దరువుతో నటి రంగవి వేళం 
చేస్తుంది. కూచిపూడివాా ఈ భామాకలాపప)దర్శనానికి ము గ్గు a 

గోల * స్యెండనవాబు వారికి కూచిపూడిని అగ్రపోరంగా . యిచ్చాడట.. 

సత్యభామ ౬ జడకధను మరొకవిధంగా కూడా చెబుతారు. 

9 క్షీరసాగర మధనం జరిగింది అమృతం పుట్టింది, ఆ అమ్మ 
కాన్ని పంచుకోవడంలో. సురాసురులలో కలహంరేగింది. అ కలహం 
మాన్ని నమ్మతం పంచడానికి విష్ణుమూర్తి జగనో స హినిరూపం దాల్ళ 
వలసివచ్చి ఈ జడ అనాటి జగన్మోహినిదాల్సి న జడ. అమృతం 
వంచడం విష్ణుమూ, ర్తి జగనో శ్రహినిరూపాన్ని ఉపసంహరించు 
కుంటూ ఆజడను క త్రిరించి. పదిలపరిచో యం కృష్ణావతారంలో నరకాసుర 
వధానంతరం. శ్రీకృష్ణుడు. అజడను 'సత్యభామకు బహూకరించాడు, 
అవృటినుండి ఆజడను సత్యభామ ( ధరిస్తుంది, 

*. డా॥ పియస్ 
** సృహ 

రకాల అలలా ల కరాలు న 

స్.ఆర్ అప్పారావు, తెలుగునాటక వికాసము పతి 
దేవ సూర్య [పకాశరావు, రూప కళ పు, 2కి 



కా. - న. ఇ లో జో శ న. గ ళా అ స" యం. జడ ముందట వొపుపడగ వుంటుంది, డానికీ దుగ ప్? న. రా “అను 
J చి నాలో ఇ “ ణా " — షె సూచించ 27 విళ్ళలుంటాయి. దాసిచవర మూదుకుపెంలు _ అవ మూడు చ 

కుప్పు ల అమూ యకు ప్పి లకు ఇంక ళ 1 pera డుం 
Ga 

ల ఇ డా గ్ర వాల రం టి oe ది య ఎల గరప భం ౨చ్రనలు గ 

సత్యభామ రాగిడ్కి చందివంక, సూర్యుడు మొగ౭లేకులు, 
పొపిడిపిందెలుు కమ్మలు, జూకాలు, దండకడియాలు, ము త్యాలు, 

పడ్జెడ, అడ్డబాస, ముక్కుపుడక వగైరానగలతో మెరిసిపోతూ వుంటుంది. 
ఇవని కాకీబంగారంతో చేయబడినవే. ఈ కలాపముంతా శృంగార, 

నొసురస ప౦9ధానమె పిిక్షకులకు గిలిగింతలు పెడుతూ అర్ధరా 81 పా9రం ణి 

(జ) జ చానా ళో 

వార్లూసాగుతుంది, 

శ 

* ఆరచనలన్ని యు (యక్ష గానాదికములు) బామరములనియు, 

నపొ9థములని యు, దోషభూయిష్టములనియు నిపుడువాని సంస్క రణము 
సైతము మజీచిపోయికిమి. కావుననే మన వాజ్మయశరీరముననొక 
పార్శ్వ ము పక్షవాత పీడితమై చచ్చు పడినది”. 

గొలకలతాపం 
య 

+ “గొల్లకలావం భా మాకలావంలోని భాగమే. ఈ కలాపాస్ని కూడా 

భామాకలాపంతో కలీ పపూర్వం ోగోసికా విదూషక వాదరూపలోగా పద 

ర్నిసూవుండేవారు. నవరస కధాభరితంగావుండేకధలో వెదా౭తప9ిబోధ 
మెందుకనికాబోలు రసజ్ఞులైనపండితులుకొందరు భామాకలావంనుండి ఈ 

కధను వేరుచేసి “గొల్లకలాపరిగా ప్రచారంలోకి తెచ్చారు.” 

దీనిలో కూజా కధేమీవండదు. శీ గొల్లభామ చల్లమ్ముకుంటూ 
వస్తుంటే దాదిలో ఒకబాగహ్మడు తారసిల్లుతాడు. ఆ బాప హ్మడు _ 

“గొల్తాభా మావచ్చేనే, చల్లోయని, 
గొల్లాభా మావచ్చేనే పెరుగోయని, గొల్లాభా మావచ్చేనే _ 

dt టా 
* ఆచార్య పింగళి లక్షీకాంతంగారు. ద్వి పదభారత పీఠిక, 

పు, £2, 

** విద్వాన్ స సహదేవ సూర్యప్రకాశరావు. రూపకళ, పు, 31, 
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గొల్లాభా మావచ్చె పల్లవీపా ణీరో 

పల్లైవా డలంట చల్తా? వ్యు రుంటూ' 

గొల్ల భామా వచ్చేవే” అని దరువు పా౦రంభిస్తాడు. 

గొల్ల భామకూడా ఆ దరువునందుకుని నాట్య 0 చే స్తూ వస్తుంది, 

"ముందుగా హృచారానికి ఆరో జుల్లో అవకాశంలేదుకనుక ఇలా పాతపరి 

చయం అయేది, ఆతరువాత ఆ బాహ్మడు, ఆభామ సంభాషిప్రారు, 
"ఇదంతా చేదాంతమయమే. కాకుంటే ఆపద్యాలూ శ్లో శోరాలూ చదివి సామా 
న్యులకుకూడా సులువుగా అర్ధమయే్యేటట్లు ఆయావిషయాలను వివరిసారు, 
ఈ సంభాషణ వీవ9, గొల్లకులాల్లో ఏదిగావ్ప ది అనేవాదంతో పాలిరంభమై 
మతం, సంస్కృతి, ఆచారవ్యవహారాలు, తి9పురాసురనంహారం, క్షీర 
సాగరమధనం, పిండోత్పల్తికిమం, జీవాత్మ పరమాత్మల ఉనికి, 
పునర్జన్మ, సృష్టి, ప9ళయం వగైరా ఎన్నో విషయాలు వీరి చర్చలో 
వసాయి. ఆ బాహ్మడే కధనడుపుతూ మధ్యమధ్య విదూషక పా తిక్టూడా 

నిర్వహిసాడు, ఇందులో సుంకరి కొండయ్యగావచ్చిన శ్రీ కృష్ణునితో 
సంవాదము మరో ఘట్టం, సుంకరికొండ తన ప్రమను గొల్ల భామకు 
తెలుపగా ఆమె ఆగ౦హిస్తుంది.. ఇంతలో మరో గొల్లభామ వస్తుంది. 
వారితో కొంత సంవాదం అయ్యాక సుంకరి కొండ ఆ గొల్ల భామలకు 
స్వస్వరూష దర్శనం యిచ్చి (తీక్యష్ణరూవం) ౩ వారిని తరింపచేసాడు. 
నిజానికి యిందలి విషయం సామాన్యుని అవగాహనకు అందనిది. విన 
డానికి విసుగు కలిగిస్తుంది. కూడా. కాని వీరా క్లోకాలూ పద్యాలూ 
శంవణానందంగా చదువుతూ, సరళన్రుందరంగా విప్పచెస్పడం, నేతా) 
నందం?! అభినయిస్తూ చేసే నృత్యం బాగిహ్మణుడు విదూషకుడిగా 
విసిరే చెణుకులు ఎంతో ఆప హాదాన్ని కలిగించి తెల్లవార్లూ చూ సేటట్లు 
చేసాయి. జీవితాన్ని గురించి. ఆలోచనలు 'ేకె ర్రీంచి మనిషిని విజ్ఞునిచేసి 
అద్భుత కలాపమిది, ఈ క్రలాపాలు తెలుగువారిస్వంతం,. మరెక్కడొలేవు, 

భోగం పవేళాలు 

తెలుగునాట  వివాహాదిశభకార్యాలలోనూ, దేవునిళత్సవాలలోనూ 
అనాదిగా భోగంమేళాలుఆడించడం జక వేడుక, 



వ 

లట క అ సలల మ తా శే టై టా ల | ల ల 

రం పుట్ట ల టట కా. ఉంట వృృిర్దకళారాణ రపు నాజి 
శ్రా 

జ్ జ గే అల్లో ఆగి . 

కత లను అడిగినప్పుడు అమె గతకాలాని 
క క సప్పుడు ఆమె గతకాల న్ని ఒమరవేసుకుంటూ కళా 

పంచులు రంభ వంశంవారన్, దొమ్మ రసానులు ఊర్వశివంశాంవారన్ 
తమ పూద్వలు చెబుతుండేవారన్న ది చిరునవ్వుతో. ఈమె కవికుల 
గురువులు శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ చెంకటకాస్త్రిగారి శిఘ్యరాలు, పలుకులో ఎంతో 
. ఒలుకుతుంది, పరెశుద్ధ మైన భాష. సంగీతంలో నిధి. 
(స్మృతం నేర్చుకుంది. శ్రీ శాస్త్రిగారిదగ్గర 200 క్లోకాలు అభినయానికి 

విలుగా అర్ధవివరణకో చడివిందట. “అభినయ "దర్పణం" పోసన 

పటిసింది, “రసమంజరి” ఆమె రసనాగా9లమీద ఏ అ్యంచేనోంది. 

కాదు ఆకాలంలో మావాళ్ళందరూ అంతే. కనుకనే ఆరోజు ల్లో మేము 

పదానికి అభినయంపడుతుంటి పండితులంతా వక్ళుమరచి కాళంవేస్తూ 
తలలాడించేవారు. నర్తకి, సభాసమలూకూడా ఆ రససముద రంలో పల 
లాడేవారు. ఒక్క వర్ణం ప టైటప్ప టికే తెల్లవారేది. ఎక్కడ వీ హస్తం 
పట్టాలనేది ఆనాడు సామాజికులకుకూడా బాగాతెలుసు. అందుకే ఆసభ 

సపాంగ లక్షణాలతో రాణించేది”” అంది, 

మరి ఇప్పుడో? అన్నాను. “ఇప్పుడా? జయమాలిని, జ్యోతిలక్ష్మి 

సెక్సుడ్యాన్వులే అడుగుతున్నారు ప్రేక్షకులు. మా పిల్లలకు కూడా 

ఆంతకుమించిరావు. ఇలా దిగజు రిహోయింది మాకళీ' అని ఆమె 

వాజోయిం౭డి్, 

దేవదాపీలు 

/ “సురడలి ౨. భూతలమిచ్చె 
ఎ = దర్ర్షవాదీకావరునకు 

ఫీమనాధునకు వారవధూకిిదశ స్వయంబుతో” 
ఆదిలో వీరి కళాప9దర్శన దేవాలయాలలో దేవునిఅర్భన విధులలో 

ఒకటి, ఉదయం, సాయంత9ంవీరు అభినయంపట్టి హారతి ఇవ్వడంతో 

అపూట అర్చన పూర్తయ్యేది. అందుకే వీరిని దేవదాసీలనేవారు. వీరి 

కుటుంబాల స్త్రీ లను రజస్వ లకాగానే దేవుని సేవకు కెంకర్యం చేసేవారట? 

కౌజల్టీ వీరు నిత్యపుణ్య స్రీలు. మొన్న మొన్నటివరకూ పెళ్ళి ళ్ళ లో 
మ! 

స భీమేశ్వర పురాణం - శ్రీనాధుడు. 
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లి ర 

మంగళసూతా9లకు నల్లపూసలు, పు స్తెకంటు ఐరిచేత కట్టించేవారు మంగళ 
కరమని. దీకికి దేవాలయ మాన్యాలుండేవి, 

తరువాత తరువాత నికికశ దేవస్థానాలనుంవి రాజ కా స్థానాలకు 
మళ్ళింది. రాజుల సమాదరణకూడా బాగానే ఉండేది. క9మంగా జమీం 
దారుల కౌగిళ్ళలో నలిగినలిగి, శ్రీమంతులచేతుల్లో చితికిచితికి ప్రత్రి్య 
జాతిగా పతన మైపోయింది. ఆరో జుల్లో ఎంత సతీ ఆత! కళే సర్వస్వం, 

వీరిలో “కన్నెరికం” అనేదికూడా కళాత్మకంగానే జకిగేది. అంతా 'శోశ 
నంితంకే. ఆరోజునుంవీ అతనికీందే ఆమె, అంత నిజాయితీ. ఉంపుడు 
గత్తెల నుంచుకోవడం ఆరోజుల్లో అదోగొప్ప, ఫలాశావారితాలూ కుఅంథే 

పేరు. ఆమెను స్వంతభార్యకూడా చెల్లెలిగా చూసేది. పండుగ వబ్బా 
లలోనూ విందులు వినోదాలలోనూ కలిసిమెలిసి తిరిగేవారు. ఒకసారి 
ఒకాయన భార్యాసమేతంగా తరలివచ్చి ఒకామెకు కళ్నరికం చేస్తున్నాడు, 
అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. తరువాత తెలిసింది ఈపనికి ఆధార హిరా 
పో9త్చహించిందని, ఎందుకంటే ఓ పెద్దజ్ స్క్యుడు అతనికి ద్వికళత9యో 
ముందని చెప్పాడట, ఈ గండంనుంచి తప్పించుకోవడానికి wie 
మార్గమన్నాడట,. (ఆయనేఅన్నాడో ఈయనే అనిపించాడో [) 

సానుల మేళాలకు, కళావంతుల మేళాలకు తేడా ఒక్కటే. కళా 
వంతులు “కలాపాలు” చెయ్యరు. సానులు “గొల్లకలాపం”, “భా మా 

కలాపం” కూడా చేసారట, భోగంమేళాలముందు ఒకనాడు రసికులూ 

తరువాతికాలంలో సరసులూ చేరేవారు. నేటికాలానికిది కాముక కళగా 
మారింది. ఆనాడు ఊరేగింపులో ఇద్దరుగానీ నలుగురుగానీ సానులు 
ముందుకొచ్చి నాట్యంచేస్తుంటే మిగతాసానులు వెనుక దడిలా నిలబడీ 
పాడుతూ తాళంవేస్తూ రాతింతా ఊరు తిరిగేవారు, 

“మే బు సౌ ఐవీ” 

వీళ్ళ పిసిద్ధి మేజువాజీ - దీనిని “సభి అనేవారు. * “ఇది ఉరూ 
మేజుబానీ”నుండి వచ్చిన పదం _ దీనికి ఉర్హూలో “విందు” అని అర్థం, 

ఫ్ 
ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత) - (వ ప్రకరణం పు, 400 

(సురవరం పీతాప పరెడి డ్డి) 



(wl తు న న క షే 
స , శ్ జస ఆ న వం నాని న గ త రు క వ 

తో రో జితం టి య ఆ గో OT On manne Tat క స ee we ల కల గత, 

2 అది రా ఇ ధి ఆలా ఈలా 
ణా ల 

య న వ గాం అన్ భా చరయ బొల ద కావా ఎ గ కారుగా గొ మం ముు.. లం రాశగ్టమిద మ హహ క క మెడలు అజ్మీ 3 

జలాలు. గో గె im శ న్ా శ ఇ a ఇ అన శో Cn ణి పై 

బావళలూ వొడుతూ అభినయం పడుతుంది కూడ ౨౦౮౨ల దళ 

భౌ 
న. జో శ గ ఖ్ | ర గ్ర అట [a wu జ eran, 
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"వంటి దేవతాపా'! ఉకేవుగువా రన, కీర నలు స;ఠరఆలావనచెస్తూ మధు రంగా 
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వాది తము సంగిత పాండిత్యాన్ని ప9దర్శంచేవాల, తరువాత విదుచలమణి 

చాలవచ్చి “సామీ దయరాదేమిరాి” వంటి పల్లవి పొడుతూ అభి 
క అల్ల లో క్ జి తాని న | గా జన ॥ 

నయం పట్టడం పాంరఠరంభించేది. క%మంగా 'ఖెరవిలో గాగు “గడ” 
న్ చలా 

' 

లోగాని “వేక్” వర్గాలు “నీసొటి డొరవాని శైరనమ్మినారొ (థైరవి, 

“తిరిగ చూడవడేమిరా తీరైన స్వామీ (బేగడ) వంటివి అభినయం వడు 
యం చ 

పండితులు మళ్ళీ నుళ్ళి పట్టించి తాంబూలాలలో రూపొయలవక్ష్యం 

కురిపించేవారు. “హౌమినీ రమ్మనెరా ఆచెలి, దాని సొటీ ఎందులెదు” 

నాయుకిభావం 

6“ఛాయకీభా పం” వీళ్ళ సొత్తు. పదాలలో “అల్లైదగక మారీ ఒకశిలటికి 

వచ్చి అవా ఎవరోంయబా నాయకుడా” అనే పాంఢనాయిక, “స్ గిలి బ్రాంకేవురా 

లేదనీనాతో” అనే ఖండిత నాయిక, *సుదత్రూలందరూగూడి శోభనమని 

అందే అడిఏమో అనుకొంటినే* అనే ముగనాయిక, “పోయీవచ్చెద సామీ- 

అ కంటికి పోయావచ్చె ద” అనే వరనాయికాభినయనాలకు విరు పద్దేతీరు 

మనోహరం. బహుశః మరేడా ట్యగంప9దాయంలో నూ ఇలా కూర్చ బడ 

లేదేమోకూడా,. కాస్రంతెలియని పామరుడుకూడా “శభాష్” అని తీరవల 

సిందే. ఆతరవాత 'నమ్మగరాదె కొమ్మ మగవారలి, “ముద్దు పెట్టరా జక 

ముచ్చటాడిపోరా, “చీటికి మాటికి ఏటికి కోపము, “మురుబారికి తాళ 

లేను వంటి జావళీలకు హస్తం, హసుద్యలు పడుతూ మదనతాపం పిక 

టించే తీరులో ఉద్భవించే శృంగార రసోత్ప త్తిని రసగం గాధరుడు కూడా 

అక్షరాలలో నిక్షేపించలేడు. ఆ అభినయం ఆ హావభావాలు ప్పస్తకాళ్ల్ 

ఇమడ్చ డానికి కాహాలంకార సంగంహక ర్తకుకూడా సాధ్యంకొ దేమో థి 
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తరంగాలు--కి రన లం l 

మధ్యకాలంలో “తరంగాలు” కూడా చేరాయి కాలానుగుణంగా, 

“విన పెపల్లవ నృుదుచరణా”వంటి ఆధ్యాత్య్యకీ ర్రనలు, “సుజన జీవన 

రామ సుగుణ భూషణ”"వంటి త్యాగరాయ కీర్తనలు దేవతాపాకిర్థన అనం 

తరం చోటుచేసుకున్నాయి. అలాగే అభినయభాగంలో *ధీరసమ్లీశే 
యమునాతీరే” వంటి అష్టపదులు, “బూహి పసుకుందేకి , *బాలగోపాలి 

వంటితరంగాలు అనుసంధించ బడ్డాయి. ఈకాలంలోనే ప౦వేశించిన మరో 

అంశం “సలా౭దరువు”. ఇది ఏ ఇతరనాట్యాలలో నూలేడు. వీర్రి స్వంతం, 

€ది చేస్తున్నప్పుడు ప్రతివాడూ మైమరచి కళ్ళప్పగించి చూడవలసిందే, 
దీనికి సాహిత్యంరేదు. వాయిద్యసహకారంతో అభినయించే నృత్య 

ప్రహేళిక. దీనినే “గప్ప” అంటారు. దీనిలో కోలా సుబిహ్మజ్యం 
పిసిద్ధురాలు. *వరివరివిధముల ప్రిహ్లాదుడుమిము హరిహరిహరియని 
మరిమరి వేడగ” అనే దశావతారవిన్యాసం దినికిముందు పెడతారు. ఇది 

యించుమించు *“ముకాయింపు”* దరువుకూడా. ఈ కాలంలోనే “కారువా”, 

“జడకోపు” అనేవికూడా ప్రవేశించాయి. “కారువా ఆంటే ఒక ఆడవేషం, 
ఒక మగవేషం (రాజు, రాణులులాగువేసుకుని వచ్చేవారు ఆ సానులలో 

ఇద్దరు, వారి వచనం, పద్యం, సంభాషణ, అభినయం చూపరులకు 

చోద్యంగాజుండేది. “జడకోపు” అంతే ఒకామె తలవిప్పుకొని మధ్యజఉంటే 
మిగతావారంతా అడుగులువేస్తూ చుట్టూతిరుగుతూ చక్కగా ఆమె జడ 
అల్లే సేవారు. అది చూడ్డానికి గొప్ప “త్రిల్ గా” ఉండేదట. స్వా తంళో) 
ద్యమంలోకూడా వీరి పాశ్తేమీ తక్కువకాదు. “మరువకుండార్యులారా 
పంజాబు వధ” వంటి కీర్తనలకో సభికుల్ని ఉ క్తేజితుల్ని చేసేవారట, 

రండరాలసాట లం 

.. 19850 నుండి అధునికకాలం అనుకుంటే ఈకాలంలోచేరినవి “సారా 
బుడ్డి చంకనబెట్టి%ి “చూడు పిన్నమ్మా పాడు కుర్వాడు”, “పచ్చబొట్టు 
పొడిపించుబావా”, *తగులుకుంటెరాదోయి తాళంకప్ప” వంటి రెండర్థాల 
పాటలు, బూతు అభినయం: రంగప9వేశంచేశాయి. ఆటలో వాటు 
మొగ్గవేసి కిందనున్న సూదిని కనురెప్పతో తీయడం, వాలు మొగ్గమీద 
వెనక్కివంగి నాలుకతో నేలమీదిరూ పాయలుతియ్యడం, పళ్ళెంలో నీళ్ళు 



హన అవి వాలకుండా వషంంఅంచులపె నా లని 8 
ఎప వ న చ అచ చా. జతి > . 
న్ షం ముకు చై బసవా? rar సరు ప? త 

ఆదిలో ఈ కళావంతుల నృశ్యాభినయాన్ని *కర్నాటకవిద్య” అసె 

వారట. తూర్పు గోదావరిజిల్లాలో మండపేట  మురమండ, అమలా 

పురం, తాటిపాక, పెద్దాపురం, పిఠావురం, రాజమండి,, కాకినాడలలో నూ 

పశ్చిమగోదావరిలో దువ్వ, రేలంగి, ఇరగవరం, అ్తిలి భీమవరా౮ 
లోనూ భోగంమేెళాలు పిసిద్ధిగా ఉండేవి. వీభుత్వనిషిధంవర్లి నేడు 

ఇది దాదాపు క్షీణదశకుచేరకుంది. చరిత9పరంగా ముందుతరాలవారి 

కోసం దీనిని మ్యూజియం వస్తువుగానై నా రికార్డుచేసి ఉంచడం మన 

కనీసధ్రర్మం. 

కోలసంబరం 

* కృతో సత్యస్వరూపశ్చ, త్రేతాయాం రఘునందనః 
ద్యాపరేవాసు దేవశ్చ, కఠేచేంకటనాయకః 

ఆంధ3దేశంలో ప$సిద్ధమైన దేవాలయాలు అడుగడుగునా అనేకం 

కనిపిస్తాయి. దీనిపై పురాణాంతర్గత మైనకధలు ఒకవైపునా, చారతా? 

త్మక మైనగాధలు మరొకవై పునా, జానవదులనోళ్ళల్లో వేరే కధలూ విచా 

రంలో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామి కధ 

తీసుకుంటే పద్మపురాణంలోచెప్ప బడ్డ కధ స్థూలంగా యిలావుంది, 

వైకుంఠంలో భృగుమహర్షి విష్ణువు వక్షస్థలంమీద తన్నడం, 

దానికి లక్ష్మీదేవి అలిగి భూలోకానికి వచ్చేయడం, ఆమెను వెతుక్కుంటూ 

విష్ణువు రావడం, వకుళాదేవిబిడ్డగా పెరగడం, శ్రీనివాసుడనేపేరుతో ఆకాశ 

రాజుకూతురు పద్మావతీదేవిని పెండ్లాడడం, తిరుపతిలో కలియుగ దేవ 

తలుగా నిలిచిపోవడం అనేది గ్రంధస్థమైన కధ. 

ఇడి చారితా 9త్మకంగాచూస్తే వీరశైవ, వీరవైష్థవ పోరాటాలలో 

రామానుజాచార్యులు తిరువతికొండ ప్రై యా విగ్రహాలను ప్రతిష్టించడం, 

కృష్టదేవరాయలు వగైరా రాజులు వీనిని దర్శించి, సివించ్కి పెంచి 

పోషించడం మనకు కనిపిస్తుంది. 
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కాని వల్లెటూళ్ళల్లో జానపదులుచెప్పేగాధ వీనికి భిన్నంగా వ్లేశే 
ల ధో 

విధంగా వుంటుంది, ఈ కదే కోలసంబరంలో పాటగా పాడేకథ, ఇది 

క్ర థో 

దిగువ తిరుపతివాసులై న తిమ్మరాజు, పిరిందేవి దంపతులకు 

తొలిచూలుగర్భాన గోవిందరాజు,  రెండవగర్భాన ఉప్మాక్రవెంకన్న, 

మూడవగర్భాన యానాంపంకన్న, నాలుగవగర్భాన పొన్నాడవెంకన్న, 

ఐదవగర్భాన బెండపూడివెంకన్న, ఆరవగర్భాన వాడపిల్లివెంకన్న, వీడవ 
గర్భాన తిరుపతివెంకన్న పుట్టిరు. తండి? తిమ్మ రాజు కాలంచేసిడు, 

పేరిందేవి ఏడవకాన్సు లో పుట్టిన వేల్పు వెంకన్న క అరికాలున తామర 

పద్మం, వీవున వింజామర, బొడ్డున పొన్నారిపువ్యు, చేతుఆలో శంఖు 

చకా9లు, నాలుకన నక్షతం ఉన్నాయి. చూడవచ్చిన అమ్మలక్క. 

లంతా వీడు నరుడుకాడమ్మా నారాయణుడమ్మా అన్నారు, 

ఈవిధం గాపుట్టిన ఏడుగురూ పెద్దవాళ్ళయ్యారు. విద్యాబుద్దులు 

నేర్చుకున్నారు, మొదలి ఆతగు. కీ బుళి ౪ యో సాయి. ఎవరిరాజ్యాలు 

వారు ఏలుకుంటున్నారు, ఏడవవా డైన వేల్పుపెంకన్న పెం దయా. 
పొగరుబోతుగా మారాడు, పెళ్ళి శిదిగాడు. అప్పుడు తల్లి పేరిందేవి 

అర్ధరాతి9 వెళ తలద గి ర బంగారుకుంచం పెట్టుకుని, పేధప సక 

ప౦క్కనేసుకుని, పట్ట శాలు వా ముసుగేసుకుని నిద్దరో తున్న పెద్దకొడుకు 

గోవిందరాజునిపిలిచి మంచి కన్యనుచూసి వెంకన కు యీ యేడు పెళ్ళి 
చేసెయ్యాలంది, ఆమరునాడు గోవిందరాజు మిగశాఅయిదుగురు తమ్ము 
శృకూ ఉఊ _తృరాలు వేసిరప్పించి విషయంచెశే పడు, పెంటనేవాళ్ళు చన్నీళ్ళు 

స్నా నాలువేసి, కాశిపంచెలుగట్టి, బిళ్ళ గోచీ: ఎ పెట్టి: కుచ్చు తలపాగలు 

చుట్టి కాళ్ళకుగజ్జెలూ చేతులకు మురుగులూ దండకడియాలూ ము ద్దుటుంగ 
రాలూ మెడలో శులసితావగాలూ రుదా9క్షపేరులూ ధ-౦చి, వంకదండం 
చేక్తొవట్టుకుని, తల్లిదీవెనపొంది కన్యాన్వే షణకు బయలుదేరేరు, 

మోకాళ్ళవశ్వతంఎక్కేరు.. చుక్కలగిరివర్వతం' చేరారు, గడిమ 
న్యాలుదాటారు,. నేపాల, భూపొల్ర, ఢిల్లీ, పాంచాల అనేక రాజ్యాలు తిరిగారు. కన్యదొరకలేదు. విసుగ శ్రీనగోవిందరాజు బయలు దేరిన 
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ఘడియలు మంచివికావని పనుకర బోదామనా న్నాడు. వచ్చినప పనిప్తూ 

కాకుండా వనక్కెమళ్ళుడం యిష్టపడక మరలపుందుకుకెళ్ళుటకే నిశా 

యించారు. కడప, కర్నూ లు చూసేరు, ఫలితందక్కలదు. ఆభరికీ 

ఆలంవారపట్న అవకేరు. అక్కడ మూడువీధులమొగలో కదివి ఎవెట్టుంర్. 

దానికి కిందవిళ్ళు కొలువుకీ రేరు, ఆపట్న రాజు ఆలమండారకుడు. అతను 

సప్తసముదా9లలొస్నా నంచేసి అప్పు డేసంధ్యవార్చుకొని ఆదాన వస్తు 

న్నాడు. ఈఆదగుర్నీ చూసేడు. “బాబులూ మీదేవూరు? ఏపీమ? ఎవరు? 
ఎందుకోసంవచ్చారు? మీ తల్లి దండు;ల పేరేమిటి? అని పంశి 2 చాడు, 

అప్పుడు గోవిందరాజులు ఇంటిపేరు ఇనకులవారమని కాశ్యప సగోత్రమన్ 

మాతల్లి దండు9లు పేరిందేవి, తిమ్మరాజు అనీ, మాది దిగువతిరుపతి అనీ, 
తాము ఏడుగురు అన్న దమ్ములమనీ అందులో ఆరుగురికి పెళ్ళిళ్ళయి 

నాయనీ, ఏడవవాడికి కన్యకోసం వెదుకుతూ అ్రనేకరాజ్యాలు తిరిగితిరిగి 
యిక్కడికి చేరామన్నాడు, ఇడివిన్న ఆలమందారకుడు సంభ9మాశ్చ 

ర్యాలుపొంది వారితల్లి పేరిందేవి తన పెదతండి?కూతురనీ, కాబట్టి వారంతా 
తనకు మేనల్లుళ్ళనీ “కమజంధుత్వ ంకెలిపి తనకు యీడొ చ్చిన కూ ాతురుం 
దని, చూపులకు బంగారుబంతి, బంగారుచొమ్మ పేరు మంగమ్మనిచెప్పి, 

చూసుకోవడానికి యింటికి రమ్మన్నాడు. గోవిందరాజులకు బంగారుకుర్చీ 

మిగిలిన అయిదుగురకూ ఫే9ముకుర్చీ లూవేసి, చక్కెరపొంగలి ఫలహార 

మిచ్చి భార్య ఇనుదేవితో దిగువతిరుపతినుండి మంగనడగవచ్చారని, 
ఆరుగురుబావలు చూడవచ్చేరని మంగను ముస్తాబుచేసి పంపమన్నాడు, 

ఈలోపల మంగకు చన్నీ ళృస్నా నంచేయించి, సంపెంగనూజెరాసి, 

చక్కగా తలదువ్వి, జారుముడి వేసి, కంచుమట్లు కాళ్ళకుతొడిగి, బ బంగారు 

గాజులు, మువ్వ లవడ్డాణం, ముత్యాలపేరు, సీడువారాలనగలూ పెట్టారు. 

కంటికి కాటుక్క బుగ్గన చుక్క, చిట్లిమల్లి మొగలచీరా కట్టారు. .వారు 
౧ టి పని, ౧ ట్ 

కొలువుతీర్చి వున్న చోటికి తీసుకువస్తున్నారు, 

వరిపిండి పొదాలకువ త్తకుండా చీమకదఅనంత విట్టడుగులేస్తూ, 

దోమదూరనంత దొడ్డడుగులేస్తూ మంగ మండువాలోకొచ్చి ది, ఆమెను 

చూసినగోవిందరాజులు నాతిమంగమ్మను నడిపించమన్నాడు. నడిస్తే 

హంసనడక, పలికితే చిలుకపలుకు. ఆమె అరచేతిలో పద్మం, వీపున 

వింజామర. తమ ఆరుగురుభార్యలకంటె అందగ తె. పైగా మామ 
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కూతురు, ఆనందమయ్యింది. పురోహి తుది బర్ పంచమ న్నారు, చీర 
ప! 

£ బాహ్మలొ చా ఎలు. వెంకన్న, మంగమ సల కఉిరుబలాలు చూసేద, వాట 

డు 'కాదులయ్యారు. సకపోయిండని గోవిందరాజులు ఆలమందాక స 

కుణ్జి కట ట్నా లసంగతితేల్చ మన్నాడు, పచ్చనిపందిల్లో పెళ్ళి సమయంలో 

పద్దెనిమిదిలక్షలు కట్నం యిస్తామన్నా డు. వెంటనే గోవిందరాజుల 

సుముఖతను వ్య క్షంచేసి అక్కడ తల్లీకీ యిరు! గుపొరుగులకీ వెంకన్న కూ 

నచ్చితే యీ పెళ్ళి భాయమేననా డు. తల్లి పేరిందేవి ఎదురెళ్ళంది, 

“అమ్మా! మేము వెళ్ళినపని సఫలమయ్యింది?. మామకూతురే మనకుదొరి 

కింది. మంగమ్మఅందాలు చెప్పనలవికానివి, బంగారపు బొమ్మ, ఇకవారి 

యిల్లుచూ సేవ .త్రైన స్తంభాలతో కట్టిన మేడ. చుట్టూ పహారీగోడలు, దర్వాజ్రా 

లోగిలి”, "అని గోవిందరాజు చెప్పాడు, అందరికీ సమ్మతనుయింది, వారిలో 

చిన్నన్న పెంచిన రామచిలుకకు మర్నాడు వారిఆమోదం తెలుపుతూ చీకీ 

వా9సికట్టి దానికి ఆలంవారివట్నానికి దారిచెప్పి వదిలారు. అది నల్ల 

నల్లని మేఘాలలోనడిచి వెళ్ళింది. తెల్ల తెల్లని మేఘాల్లో శేలివెళ్ళింది. 

పోపికొండలుతిరిగి పరుగెత్తు కెళ్ళి ఆఆమందారకుని దండ పై వాలింది, 

ఆలమందారకుడు దాని వీపుమిదచెయ్యేుసిదువ్వి చీజీనివిప్పిచూశే సేడు, 

నేంబరంతో పెళ్ళిపనులు పా9రంభించారు, ధాన్యవుకొట్టులు విడగొట్టారు, 

ఆ ఆ రాజ్యాన్ని పోయే టి రమణిపిచ్చు కలు వొడ్డుదం? చాయి, రాసులో సాయి, 

౭డికొట్టి పళ్ళాల్డి గో కెతాయి, పసుపుకు కొట్టారు. తమలపొకుల దడులు, 

రుబాకులపందిళ ల ముత్యాలముగ్గుల రత్నాల రంగులు పగడాల 

టలు, ఆలంవారిపట్నం అద్భుతంగా కుస్తాబయంది. es J 0 ర 

ఇక దిగువతిరువకిళో చిలకలద్వారా ఊరూరిశీ పెళ్ళిక బుర్లు పెట్టారా, 

తభ లేఖలు వీధివీధి వెదజల్లారు. పల్లెవ ల్లెకీ పంచిట్టారు. 

చిన్న ఏనుగెక్కి చిన్న దుర్గవచ్చి ంది, చుట్టాలు పట్టాలు మూడు కోట్లు 

వచ్చారు. సీకాయ మాకాయ సిద్దిలో చమురు, జాజకాయ్క జా ప తి 

నలుగుపెబ్టేరు. పొత్తుపంచెలు తెచ్చి గుత్తంగాత లై వ పల్లకీ తెచ్చేరు, 

వందిట్లోవుంచేరు, పల్లకీలో పంచెలుంచారు. వియా, బుహోకార, కొబ్బరి 
బొండేలుంచారు. ఇవన్నీ ఉకపెడ యిలా జరుగుతుంటే . మన వేల్చు 
వెంకన్న 'జిల్లేడువనంలో' దిగుల్లుగా కూర్చు న్నాడు, ఇది చూసిన చాకలి 

సిలి గోవిందరాజులకో చెప్పింది. వెంటనే గోవిందరాజులు జిల్లేడు 
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ననంలా తమ్ముడుదగ్గరబవళ్ళి తలమదపవయ్మ్యొసిదువ్వాడు.... ఇంతలో 
వా 

బనగాన ఈ అ 4 ల 

మినక్ినఆన్న లుకూడా వచ్చారు. దిగులుకు కారణం బక్యామన్నారు, 

పంకన్న పల్లకీవద్దు ఎద్యూకాణాలన్నాద', ఎవంద్దుకావాళో కొరుకో వుంటే 

దందాను కోరడకుణాళ డు డాంటే 
కమ క క ర రా MR a bE ఇ కంటా వారిఎద్వ ఏడుకొండలను 6బి 

అజా లాలా. నారీ నీ . . 

తెప్పించారు. కొమ్ములుచెక్కించి తొడుగులు కట్టించాడు. నడువకి 

పటకాలుు సుుక్కుకే ముగతాశు వేశారు, ఆఎద్దునెక్కాడు వెంకన్న, 
గుజ్జాలా, ఏనుగులు, మందుగుండుసామాను, రావుడోలు మాళాలతో 

లక్షి వారంనాడు ఆలంవారిపట్నా నికి తరలివచ్చారు. విడుదుళో డిగారు é [్ ళు " aa) + 

ఇక మంగవెలిక త్తైలు *“*పెద్దక్కాః చిన్నక్కాః రండరా మీరు. 

ఆలంవారిఅల్లుడొచ్చాడు చూసొద్దాం” అని వెళ్ళొచ్చి ఆకతాయిచెలులు 

మంగను మేఅమాడ మొదలెట్టేరు, “మంగ మొగుడు వెంకన్న వెనుకకు 

చూ స్తేఎనుకోతిరూపు, ముందునుంచిచూ సే ముదికోతిరూప్ప్కు ముందువళ్ళు 

వూడాయి. మునుచెంప నెరిసిందిం కను రెప్పలునెరిసాయి. మునలి 

మొగుడు” అని మంగను ఏడిపిస్తున్నారు, ఎద్దుమీదొచ్చా డు అని వేళా 

కోళంపట్టారు. ఇదివిన్న ఆలమందారకుడు పరుగెట్టు కెళ్ళి “మీ నంబువారిం 

టీలో 4 వల్లకీలేకుంటే కాకిచేతనాకు కబురుపంపలేకపోయారా జోడుపల్లకీలు 

వంపించేవా జి” అన్నాడు, ఇదివిని గోవిందరాజులు మేము ఎద్దుమీదరావ 

డం మా అనవాయితీ అన్ఫీ, ఆనవాయితీ ప9కారం అలా చేశామనా న్నాడు, ఆ 

మాటవిన్న  ఆలమండారకుము పొనకాలకావిళ్ళు పర్టీంటుకొచ్చా డు, 

ఎదుదత షాంపు పులతో అవి పుచ్చుకున్నారు. ఆరాత్రంతా ఊరేగించారు. 

ఊలేఇంపు పందిట్లో కొచ్చి ంది. పెళ్ళికే బంగారుపీటరేసారు, వధూ 

వరులకు బాంహ్మాలు బృహ్మ ముశ్ళేశారు. _ వెంకన్న మంగమ్మలను కూర్చో 

జెట్టారు. గౌ ర్ూ జచేయించి అల్లాలూ జెల్లాలూ ఆవుపొలూ బియ్యం 

అన్నీ తెచ్చా బి ఘ్నే శ్వ రపూపకూడా జరిగిపోయింది. మంచిముత్యాల 

తలంబాగలు మమా రు మంగమ్మసె_కిపె పెంకన్నపో స్తే వెంకన్న 

గ శ్రీమీ మీద మంగపోసింది, తల్లి ఇనుదేవి కాళు కడిగి కన్యాదానమిచ్చింది. 

ఇక క కటా లదగ్గరకొచా చెరు - తభ దిందరాజుఅడిగాడు “నువ్వు యిసొనన్న 

కట్నం యిప్పుడివ్వకపోతే మా తమ్ముడు వెంకన్న పెళ్ళిఅరుగే "దెగడు” 

అన్నాడు. ఆలమంచారకుడు అదిరిపోయాడు. సగస్తుతం తనదగ్గర 
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రొఖంలేదనీ, పయత్ని ంచినా దొరకలేదనీ, మీద కాదూకూడదని పట్లు 
పదీతే నాకున్న పండనిభూమి ఏబదిఎకరాలు రాసిసానన్నాడు. ఆ ఏడు 

కొండలు కొట్టించి కోనేరుతవ్వించి “ఆలంవారి కోనే”రని అనిపిసాన్సు 

ముందుముందు ముట్టచెబుతాను, ఒప్పు కోమని బకిమాలుతున్నా డు, 

ఇక పెళ్ళికొచ్చి నవాళ్ళు మాకుఆకళ్ళు వేస్తున్నాయి, దప్పికలేస్తున్నాయి, 

మీకు కట్న కానుకల పట్టుంటేి మాయిళ్ళకు మము వెళ్ళిపోతామన్నారు, 

వెంటనే వీధివీధీ తుడిచి వి_స్థర్లేశారు. ఇంతలో దేవలోకంనుంచి గోక్ష 
వచ్చింది, దానికి నాలుగుచన్నుల పొదుగు, అది ఆకాకుసంరున నడు 

స్తుంటే గారెలూ బూరెలూ ఒక చన్ను కురవగా, పంచభక్ష్వా్యన్న ములు 

మరొకచన్ను కురవగా, 'చిత్తకార్తివానలాగ్యవాలు మజ్జిగలు మరొకచన్ను 

కురుస్తుంటి అందరూ భోజనాలు సుష్టుగాచేసి ఎవరిళ్ళకు వారు వెళ్ళి 
పోయారు, 

అన్న మాటప9కారం కోనేరుత0వ్వి౦చాడు, నీళ్ళల్లోవండిన నీవారు 

ముత్యాలు, ఎద్దుతొక్కనిప ంట ఎడు పుట్టు మంగకు వడికట్టువియ్యం 

కట్టారు, పన్నెండు మణుగుల పాతబెల్లం, పన్నెండు మణుగుల పచ్చి 

పసుపు, పన్నెండు మణుగుల పాతకంద, పన్నెండు మణుగుల పర్తి 
విత్తనాలు, పొతికి బొండాలు, పన్నెండుకుంచాల సెనగలు, పన్నెండు 

కుంచాల కందులూ ఒడిగట్టుగు కట్టారు. పన్నెండువందలరూ పాయలు 

ఖరీదు పట్టుచీర పెట్టిరు, ఒడికట్టుతో మంగను దిగువలిరుపతికి పంపిం 

చారు, అక్కడ మూడ్తురోజులుంచారు, 

తరువాత మంగతమ్ముడు పింగళుడు అక్కకి ఒక పల్లకీ, బావకు 
ఒకవల్లకీ జోడుపల్లకీలు పట్టించుకునివచ్చి. తన అక్యాబావలనుపంపించ 
మని గోవిండరాజులనడిగాడు. అతడు పింగళ కునికి తలరాసి నీళ్ళోసి 
పంచలచాపు పెట్టి, తమ్ముడువెంకన్న నుపిలిచి ఆలంవారి పట్నం వెళ్ళ 
మన్నాడు. ఈ మాటవిన్న వెంకన్న మాటాడకుండా వెళ్లిపోయాడు, 
_మరలరాలేదు, పింగళకుడు అక్కదగర కెళ్ళీ జరిగిందిచెప్పి అమెనై నా 
పయనమై రమ్మన్నాడు. దానికామె నా యీడు జోడు వారు నన్న 

'ఢిగితే నేనేం చెప్పేదని వెక్కివెక్కి ఏడ్చింది. దీనికి గోవిందరాజు 
ఓదార్చి, “నీదేవుడు వెంకన్నను నేనువంపుతాను. నువ్వెళ్లుతల్లీ” అనీ 
చెప్పి పంపాడు, పల్లకీలో మంగమ్మ కూర్చుంది. మిట్టపల్లాలవద్దకూడా 
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ణం నాదం నాయం అయితే వాంకంటి జండు 

లంవారిపట్న గ్ర న్స నాగ గ 
ఆలంవాంయబుట్ను C= నాల యంరు ళ్ళు హొయటయడ ళం 

నా 
గ. శ చ: CN లు 

ఇది తెలిసిన ఆలమంటద రకునికి కొప మొచ్చి ది. మల్టీస 

వంకన్నృను ౫ పష్టుకు తీసుకురవన్వు పన్నాడు, వారు వట్లుకోవడానికి ప 

త్నంచా రుం వెయ్యి పూయలవాడు వేము పెంకన్న 'దారకశ్రేగా! ఎగువ 

వీదిలో పోలీసులుంటే దిగువవిధిలో పెంకన్న. వి రు దిగువవీధికెడికే 

అతను మరొకవిధి, మొత్తంమీద పోలీసులు అకిసిపోయారు. వేడికోలు 

మొదలు పెట్టారు. ఉర్చిర్రు మాకుదొరక్కుంటే మాజితాలూ నాతాలూ 

పోతాయి. పిల్లలూజల్లలూ అఆకళ్ళతో అలమటించిపోతారు. కనబడు 

స్వామీ!” అని 'బ్రతిమాలుతుంబే వెయ్యి మాయలస్యామికి జాలివేసింది. 

పోలీసులకు ఎదురా చ్చి దొరికిపోయాడు, వారు అఆంవారిలోగిట్లో దిగ 

విడిచారు. వచ్చిన వెంకన్న దగ్గరకు మంగమ్మరాగా మీనాన్న యిస్తా 

నన్న కట్నం యివ్వలేదు. నామీద ఆశలు చాఠించుకో” అనిచెప్పి 

దిగువతిరువకికి వచ్చే శాడ , తల్లి పేరిందేవిద గ్గర తలవంచుకుని నిల 

వో, 

బడ్డాడు. ఆమె ఆశ్చ ర్యపోయి గ అ శ్రవారంట వ మర్యాద జరగలేదా? 

ఏమ్ వచె పె కావు?” అంది “నాకు కంచుషంబ బులతో నీళ్ళివ్వలేదు _ మట్టి 

ముంతలతో నీళ్ళిచ్చారు. కూర్చో డానికి చాలీచాలని పీటవేశారు. ముడికలు 

దిగగు చాపులు పెట్టారు. బూ రలెంజారు బుడ్డిసుంతలతో టి _ గా౭లొండారు 

గాదికింద కప్పలు _ అరిశలొండేరు అరవదాని చెవులు. వాళ్ళ అన్నం 

సున్నం కంపుకొట్టింది. నేను మంగను ఏలను అన్నాడు, దానికి తల్లి 

“వాశ్టేమిజేసు వా అళ్ళధన మేమిజేసు? మంగ మనయింటికొ స్తై అన్నీ మన 

మేనేర్పుకొంటా”మంది. ఇది తలకెక్కలేదు వెంకన్న క. ఏడుకొండల పె కీ 

ప్రయాణమయా్య్యాడు. చుక్కలగిరిపర్వ తం చూసే నాలుగు మూ =లలకీ 

తొక్కిచూనె సాడు. కాలుకింద ఏకొండా యమడలేదు. లువరాతి 

కొండ పైకి ఎక్కాడు, విమలగిరిపర్వతం ఎక్కాడు. మన కడిమి 

చెట్టంది, దానికిందకూర్చు న్నాడు. వాళ్ళకు దుర్గక్క జ్ఞ జ ప్రికొచ్చింది, 

గొంకె త్తిపిలిచా డు. “తమ్ముడా వస్తున్నాను భయంలేదినీ ప౦త్యక్ష మై 
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ఏమి నిన్ను మామ మాటన్నాడా? అధక్తకిద్ధీందాః పెద్దన్న గోవిందు 
ఏమన్నా అన్నాడా + ఇవేలికంకణాలు చేకినేవన్నాయి. నుదుటజాసిక్ర్షం 

నుదుటనేవుంది కట్టిన బట్టలే విడువలేదు. కారణపషుమిోటంది, “కొట్టడానికి 

తిట్టడానికి ఐ వాశ్ళంత? వా కని నేనే తిప్పిక్ కొడతాను, విషయం అదికాదు, 

నాదగ్గర రొఖ్బంలేదు, అందుకవసరంగా నిన్ను తలచాొనన్నాడు, దానికి 

దుర్గ నిన్న గౌకవె న్న పెళ్ళయినతమ్ముడు చిరయిస్తాడు కాబో లని నేచూస్తే 

నువ్వు నన్నేడబ్బులకు కుగుతున్నా వేంటని ప అస్య మాడి, యిచెంతభాగ్యమని 

చెప్పి తెస్తానని వెళ్ళింది. చెన్నపట్న ౦నుంచి ఎడ్లబిరగాళ్ళు వస్తున్నారు, 

మారుబేర గాళ్ళు కోటప్పకొండకు యొదురుగుండా మంద వేశారు. ఆమంద 

చుట్టూ వాళ్ళుపడుకున్నారు, అర్ధ్థరాతి9 వేళ నిదృపొద్దువేళ దుర్గ ఆ 

మందచుట్టూ తిరిగి. మ ధ్యకువెళ్ళి చేతిలోనీవిభూతి గో రెడుచ ల్లైంది. వెన్ను 

చరిచి మాయమయ్యింది. వెంటనే దూళ్ళనో టికి సలుపులు, శా ళ్ళ కు 

గాళ్ళు తగిలాయి. బేరగాళ్ళుచూసి బేరమన్నారు. ఇవి ఎవరెల్టిన 

జబ్బులని విస్తుపోయారు, ఇంతలో కోటప్పకొండకీ ఓ గొల్ల పిల్ల చల్లలు 

పెరుగులు అమ్మదెచ్చింది.- కోటప్ప దేవుడు మారువేషంలో చల్లుందా 

గొల్ల పిల్లా అని దరిచేరుతుంటి హడలిపోయి ఆపిల్ల మందలోపడింది - 

కోటప్ప ఆవేశంపొందింది. అప్పుడు అక్కడివారంతా పసుపునీళ్ళు దిష్టి 

తీసి పచ్చని అక్షతలువేసి, కోటప్పమీద కాసులు ముడు పుకట్టుతుంటే 

పూనకంలో ఆమెద్వారా కోటప్ప చెప్పా డువారికి “శిడందేవి కొడ కుపేరు 

వెంకన్న, ఏడుకొండలమీద కొత్తగావెలిసాడు, వాడికి తెల్లవారగానే 

పసుపుగుడ్డ ల్లో పచ్చ నిఅక్షతలు, బండెడుకాసులు ముడు పుకట్టండీ, దూడలు 

ఆరోగ్యంగా ; వుంటాయిఅన్నాడు, తెల్లవారగానే వారావిధంగాశేసి పడిపడి 

దండాలు పెట్టుకుంటూ “మామంద అంతా చల్ల గావుంటే వచ్చిన లాభం 

అంతా మీకే అర్చిస్తా 6” అని మొక్కి బెజవాడసంతకు తోలు కెళ్ళారు, 

అమ్మకం కాసులు రాసులుపడుతున్నాయి. ఇంతలో. ఒకడు అన్నా డుకదా 

ఏడుకొండలవాడికిడబ్బెందుకు మూడు రూ పాయల అరిటిగెలయిద్దాం, 

ఆరగిస్తాడు అన్నాడు. అంతే వాళ్ళ అమ్మకాలు చల్లబడ్డాయి. అప్పుడు 

అందులో పెద్దన్న అన్నా డుకదా “వడ్డి కాసులు తెచ్చి వడ్డీకడ తాము, మౌ 
లాభాలు నిజంగా మీకే అర్చిసాము” 'అనిమశ్సీ మొక్కి కాళహస్తి “సంతకు 

తోలు కెళ్ళారు, మళ్ళీ అమ్మకాలు కాసులు రాస్సులే _ వెంటనే సీడుకొండల 

వాడిదగ్గర కళ్ళి అమ్మకంలాభాలు పో9గులేసి “నీ మొక్కు నీకిచ్చాము 
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మా యిళ్ళకు మెము వెళుతున్నా పమ” అని = లీ 

గోవిందరాజు భార్యతో “విన్నా వాలక్ష్మీ! - మా తాడు పెంకనా 
జ దం గొ ~ ఎ దు మ ~ లి త్ నా Pa వుడయా్యాడొ, న..ళ్ళి చూహొసా”నని వడుకొం వెకీపెళాడు. “కాడ ల! లో మాడి ని అల వ. 

య శ లూ. ల జరగాళ్ళుహోసిన కాణయులరాసులు చూశాడు, పనజీవాదు పెత్తి, పన్మిదాళ- శు 

ళు 

ఎన వస చ _ % ప్న గ్రే న్ | నో నలో ళా తు లో లో జ 

బ్బ అమ్ముడు వెంకన్నకు గుళ్యుకట్టమన్నా డు, వాళుుబజారు 
వ్, గ సలాం ల ఇరా నాం త్తి భాం, క్ట ఎ మెం అద ధక 

ల ఇరుం బంగారం తెచ్చారు, శ ంకుసాపన చేశాద్ర, న లరాజషి3చి-, 
ఓ రా 3 od (an డితలతో వెక్కి మలుపులు తీర్చికటాారు. మండపాలచుటా కున్న 06తో గ రు 

న 

al (ఢీ 

ర్స 
ట్ పం ట్ట గోడలపా9కారాలు తీర్చారు, గుడికల్టి గుడిమీద శిఖరాలు పెట్టెదరు, 

న పసిడికుండ పెట్టారు, ఎదుట గరుడస్థంభా శ తారు, ఏడురోజుల 
మధ్యాహ్నా నికి గర్భగుడికట్టారు, ఆగుడి కో వెంకన్న పికిమనుంచారు, 
పనిజరుగుతున్న ంతకాలం చెల్లమ్మకోడలు గొల్లల చ్చా మ్మ పనివాళ్ళకు 
చల్లమో సేది। ఆవని అయిపోయింది. పనసపహిడుపనివారు వెళ్ళిపోతూ 
“నిచేకి ఫలహారానికి బుణపడి ఉన్నాము, వెళ్ళిపోతున్నా”మని చెప్పు 
తుంటే గొల్ల అచ్చమ్మ వారిని తనపేరుమీద గర్భగుడికెదురుగా మండపం 
కట్టమని కోరింది, అప్పు డువారు “నువ్వు ముందుచెప్ప లేదు ఉన్న 
సొమ్మంతా అయిపోయింది, ఇక ఏంచెయ్య గలం?” అన్నారు. ఇదివిన్న 
గొల్ల అచ్చ మ్మ “జ అన్న లారా! ఉలి, బాదిత పట్టుకొని నాతోరండని రాతి 
శిలలదగ్గరకి తీసి కెళ్ళి తెగ్గొట్టమంది, అవి గ్గొటగానే అందులో బంగారం 
(0 కాసులుంది. అమ్మగారింటికెళ్ళి 200 తెచ్చింది. ఈ 850 తీసుకొని 
వ్య బొడితలతో బండరాళ్ళు చెక్కేరు. మండపంకట్టి గర్భగుడి ఎదు 
రుగా గొల్ల అచ్చమ్మ పేరువేశారు. ఆడ్రకోతుల్ని మొగకోతుల్ని వేశారు. 
కోతులకోనలాతయా రయ్యింది. ఇక ఏవేపుచూసినా ఎవరూ కనబడరు. 

PE: 

ఇదిలావుండగా ఆవా9ంతాన ఒకపల్లెలో బూబమ్మ పుట్టింది, బూబమ్మ 

పుట్టగానే తల్లిదండు9లు చనిపోయేరు. ఆమె ఎదిగింది. అప్పుడు ఆమె 
అన్నలు పొంచాలి ఫకీరు ఆమెనుశీసుకొని ఆవూరు వదలి అర్జానవడవికి 
వచ్చారు. కడిమిచెట్టుకింద మకాం పెట్ట డ టెలు సట్టలు చెట్టుకిక టైరు, అదే 
మువ్వ౦వారితోట. చెల్లెలిని అక్కడ ఒంటరిగ్ధావుంచి పాంచాలి ఫకీరు 
వేటకెళ్ళీ ఏపూటకాపూట శేరుబియ్యం, కొట్టిన పిక్హోమీంసం తెచ్చి యిస్తుంటే 
అమెవండి పెడుతుండేది, ఈతోటలో కన్నే శాడు వేల్పువెంకన్న, ఒకరోజు 
తెల్ల వారగ బ్లే పొంచాలి ఫకీరు వెటకెళ్ళిన సమయంచూసి మూడు పోగుల 
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జందెం ముందుకేసుకొని, అంగవస్త్రంకట్టి, వాళ్ళంతా విభూతిపూనుకుని, 

తులసితావళములు ధరించి, చేతితో “ కాదమీటుతూ ఆమెదగ్గర కెళ్ళి 

“ఓచిన్న దానా! ఈఅడవిలో ఏ నము 6 టా వ? నువ్వు ఆడదానివికానా? 

భయంలేదా? ఈసులులు సింహాలు నిన్ను తినేస్తాయి. ఈ బంద నాశళ్ళమిద్ర 

ఏవముంటాస్? అడిగో అదేనాఅద్దాలగుడి, అటుచూవి. నాకూరౌావ 

బంగారుతీగలు నీమెడలో వేసా, పట్టుచీరలిసా. నిన్ను రాజీినిచేసె 

నేరాజుచౌతా, నాబంగారుకోనేల్లో స్నానమాడిసా. భ్ 

గొరగించి దక్షిణగా చేస్తా, ఇకముందు ఇది పెద్ద కి ర్ధ 

వాలుజడలవాళ్ళు మంగచుట్టాలు, బోడిగుళ్ళన్నీ నీకుచుట్టాలు, _ నీకు 

వొళ్ళంతా వజ)దేహముచే స్తా రా........ అంటుంటే దానికి బూచి అలాంటి 

ఆశలేంవద్దని సామ్మంటూ “నేను ఘోపాచిన్న దాన్ని. నన్న౦టుకోరాదు, 

నా అన్నలు పొంచాల్కి ఫకీరు వస్తే నిన్ను నిలబెట్టి పారిణంతీ ఫెసారు, 

పచ్చిర క్తంతా?గే కసాయివాళ్ళు. యా నిన్ను బాకుతోను, బల్లెంతోనూ 

పొడిచేస్తారు, వారువచ్చే సమయమయింది. వెంటన పో” అంది. దానికి 

వెంకన్న “నేను పోను, వాళ్ళు నీకు అన్న లయితే నాకు బావలే _ నిన్ను 

విడివి నేను నిమిషముండలేను” . అంటుండగా వారువచ్చారు, వేయి 

మాయలవెంకన్న జాతికొంగ అవతారంఎ శ్రి ఆచెట్టుపె ఉన్నాడు, అల్లంత 

దూరాన అన్న ల్ని చూసినబూలబి బులిబులిదుఃఖాలుతీ స్వ "కూర్చుంది "నాద 

చెల్లెల్ని “ఏవమ్మా? ఎందుకేడు డుస్తున్నావు? ఈ అర్జాన వపడవి* ఎవైనా 

వచ్చారా? నీకు అమ్మ జ్ఞాపకం వచ్చిందా? వాబుజ్ఞావకంవచ్చా ఎడా? సీకు 

వస్తువులుకావాలా? హీమ్ములుకావాలా? నాతో చెప్పు చెల్లెమా ్మ” అని 

సముదాయిస్తుంటే చెల్లెలు అన్నతో చెప్పిందియిలా. “నల్లన ల్లనివాడు, 

నామాలుకలవాడు. 'నన్నుదుర్భాషలాడి వెళ్ళేడు?” అనగానే అన్న 

కోవంతో వాడేమన్నా డు? ఆనవాశ్శ్ళేమిటి?” అని గద్దించాడు, 

దానికామె “అతనివొళ్ళంతా వజ9దే హం. ముఖానముత్యం కన 

బడుతోంది” అండి, దానికాతడు అర్ధంచేసుకొని “అతడు పేరిందేవికొడుకు, 

పేరు వేంకన్న మేము కలిసిచదువుకున్నా,౦. మాకే పెరుచెబితె నీదగ్గరకు 

రాడులే. నీకు భయంలేదులే” అన్నా డుం 

. అమరుసటిరోటు చేకువను. మరల అన్నలు వేటకెళుతుంటే చెల్లెలు 
“నిన్న. వచ్చినవాడు మళ్ళీవసాడు, నన్ని లాగవదలివెడితే 'మీకుదక్క 
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నేమో, కడిమిచెట్టుకి9ంద గొయ్యి లి కియ్యుండి. అగోపైలో 
తనా ॥ శ ది _ జ + 

చన కదడిమిఆఅకులుక య వెళ్ళండి” అంది. వాదు ఆవీధంగ 
po 

భక ల్ గ్ a 

మ] 

fil న్ 

ట్రా 

“ 1 

శ 

|. 1 

ఫైళ్లు శ tx 
కెశ్ళేరు. ఇప్పుడు వెంకన్న మామూలురూపంలో ఓికివణే. జ శ 

నుంచి కిిందకురికాడు, కడిమిఆకులు కాళ్ళతోతన్నెడు, అవి కాళహ 
పాయను కలుసుకున్నా యి గోతిలో బూబమ్మనోరు భాస “ 
రాదన్నావు = సె ట్టరా దనా ఇవు - ఘోవాచిన్న దాననన్నా శె = ఇప్పు c 
చేస్తావ్” ఆంటి ॥ బూబమ్మ గోతిలో మిడిగుడ్లు వేసి రాస్తోంది. అతను పకి 

లెవద్సి ఏడుకొండల్లోకి ఎత్తుకుపోయాడు, గుడిలోకి ఎవరూరాకుండా 

రాగితలుపులు వేసేశాడు _ వెండితలుపులు విడిరాకుండా చేశాడు. కంచు 
తలుపులు కదలకుండా వేశాడు, గుళ్ళోబూజమ్మ మొల్లుమంది, అదిచూసి 

వెంకన్న ఓదార్చ బోతే నాఅన్నల్ని ఎప్పు డుజూస్తానంటూ ఏడవసాగింది. 

ఇకలాభంలేదని పాంచాలి ఫకీరును తీసుకువస్తానని మూడుపోగులజండెం 
ముందు కేసుకుని, రాగిబుడ్డిముంత చేక్రోపట్టుకుని, అరిగినగంటం, చిరిగిన 
పుస్తకం చంకన పెట్టుకుని జేబులో చిటికెడు విభూతి చేసుకుని బజయలుడేరి 
వెళ్ళి గుమ్మందగ్గరకూర్చు న్నాడు. 

[os 

హ్ 
లైల 

అక్కడ కడిమిచెట్టుక్సిందకువచ్చిన అన్నఫకీరు గోతిలో చెల్లెలులేక 
పోవడంతో ఉగికోపి అయినాడు. కళ్ళు ఎరుపెక్కియి. “ఇది వెంకన్న 
పనే _ వాడి అద్దాలగుళ్ళు బుద్దలకొడతాను. ఈ దెబ్బకు వాడిగుళ్ళన్నీ 
దద్దరిల్లుతాయి. - ఆగుళ్ళన్నీ నాగలోకంవెళతాయి” అని గుడివేపుకు 

వస్తుంటే వెంకన్న మునలిబొ9ర్నో ణునిలా ఎదురెళ్ళాడు,. ఈముసలిబాంహ్మ 

జ ఏమన్నా అంటే పాపంఅని వారుఅతనికిదారిచ్చారు. వెంటనే వెంకన్న 

దారట్టు కెళ్ళిన బే వెళ్ళి జేబులోని విభూతితీసి గుప్పెడు చల్లేడు, వారు 

జోడుబోడిగుళ్ళయ్య్యారు,. ఆబోడిగుళ్ళనుదెచ్చి బూబమ్మకుచూపి 

“ఇర్రుగో నీ అన్న గార్లు - ఏడవకే” అన్నాడు. వారిని బంగారపుకోనేల్లో 

స్నానమాడించి చూపాడు. అప్పుడు ఆమె దుఃఖంమానింది. వెంకన్న 

అన్న ంవండమంటే సామానుతెమ్మంది. వెంటనే కుమ్మరి గొల్లయ్యను 

శికిశాడు. ఏడుకుంచాలబియ్యం బానతెమ్మన్నాడు. చాకలి సర్వయ్య 

వచ్చాడు. బజారు కెళ్ళొచ్చి బియ్యంతెచ్చే డు, అ మె బియ్యంలోని 

వడ్లు, బెడ్డు ఏరకుండానే బియ్యంబుట్టలో పోసి జంగారుకోనేబ్లో ఒక 

ముంచుముంచి ఏడుకుంచాలకు ఎస రెట్టీ అందులోపోసింది, అది ఊడి 

కిందొక మెతుకు ఉడకందొక మెతుకు _ దాన్ని చల్లారబోసింది. బంగాళా. 
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దుంపపో పెట్టింది, చితుకుచితుకు చింతకాయకూరొ డింది, మొత్తం 

ఏడుముద్దలుచేసి వంకన్న నుపిలిచి “రీక్సు కానికూడుదొరికింది కడుపునిండా 

తిను” అంది. తొలిమ: ద్ద, మలిముద్ద, మూడు నాలుగు ముద్దలుతిన్నా డు, 

అయిదోముద్ద దృగ్గరుంది. “మరి నాఅన్న గార్లను నేను మరచివున్నాను, 

నువ్వు మంగ్ క్లేకూడా అలాగే మ రచివుండా లి, అలావుంటానని చేతిలో 

చెయ్యివెయ్యి” అంది. దానికాతడు “తీరాలు యా తృలు ఇక్కడ 

సాగుతాయి: ఏడుకొండలకొచ్చి నవాళ్ళ బుర'గొరిగించి కొండదింపుతాను, 

వచ్చేవాళ్ళువస్తుంటారు - వెళ్ళేవాళ్ళు వెళుతుంటారు. వాలుజడలవాళ్ళు 

మంగతుచుట్టాలు, బోడిగుళ్ళవా ళు నీకుచుట్టాలు” అని చెప్పలో తుంటే 

మాటల్లో పెట్టి అసలుసంగతి మరిపించకని తానడిగినదాసికి సమాధానం 

సూటిగాచెప్పమంది. ఇంతట్లో మంగను తెసానో తేన్ నేను చెప్పలేను 

అన్నాడు. 

ఇక "అక్కడ మంగమ్మకు 18 సం॥లు వయసొచ్చింది. మరగ 

వెండి మొండివేట, దొడ్డికర), చంకన ఇ త్తడీబాల్చీ, జాలారిబొమ్మలతో 

తోటిపిల్లలతో ఆడుతోంది. ఆటలలో ఆవుపాలుకీసి అన్నాలువండి బాల 

లకు వడ్డిస్తోంది. లక్క పిడతలు పెట్టి గుజ్జన గూళ్ళాడు తోంది. అంతలో 

బకపిల్ల "స్రక్కపిల్లతో అన్న దిగదా “ పెద్ధక్కా.! విన్నావా? మంగమ్మ 

మొగుడు 'తురకకూడు తిని దుష్టుడయిపోయాడు. కులభ ఏపష్టుడ య్యాడు” 

అంది, దానికి పీక్కుపిల్ల ఆమాట మంగకు చెప్పొద్దంది. మరొక 

కొంటెపిల్ల మంగమ్మవఏడి సె ఎలాగుంటుందోచూద్దారి _ చెప్పు దామంది, 

దానికో వారంతా 'మంగతో యీవిషయంచె ప్పి నీకోసం యికరాడని, 

నిన్నే లడని చెప్పేశారు, ఈమాటవిన్న మంగమ్మ ఆనాడే అటచాలిం 

చింధి. పుట్టింది మొదలు కండి గదిలో నిక అడుగిడనిమంగ విసురుగా 

తండి గడిలోకి పరుగులుతీసిం మంచంమీదకూలజడింది. మువ్వల 

దుప్పటీ : 'ముసుగెట్టింది. ఘుబ్లుమని గోలెట్టసాగింది, ఈసంగతి తెలియని 

ఇనుదేవి 'వెండిగిన్నెలో వెన్న, పై గిన్నెలో పాలు పట్టుకుని ఆడడానికి. 

వెళ్ళిన. మంగకోనం. ఎదురుబయలు దేరింది, ఎక్కడా మంగకన బడలేదు' 

ఆశమ్మను. పోశమ్మను అడిగింది “మీపిల్ల లతో మంగ అడుతోందా” అ ' అని. 

వాళ్ళు లేదన్నారు, 'మాపిల్లలతో రాలేదన్నారు. ఆమె వీధివీథీతిరిగింది. 

జాడ .. తెలియలేదు. . 'ఇంచీలో ఉందేమో వెతకమన్నారు.. తన ఇల్లు 



_ 315 

పతకసౌగెంది.. ఉవంకి భర్త వడుకుదే. గదిలోితూసింది. గైష్దరు సాటి 
PD డ 

సబబు వుంది, ఇరు? హొతుగువాడి డి వివజదింది. ఆలంవాకెయిం చో 

లు 
ne) 

ఎవదపోయాలో అని రిసుపో డిలు. పుంగమ, శ్రజిడో జబతోంది 

అం క ల | 

నేను తమ్ముడిలాగ మగకాడినయితే నాకింతకష్షం రేకుంతాపో గ. జాకీ 
కు 

దుఃఖంలకుండాపోను _ ఎందుకొచ్చి నబితు కు న ముకు? - అడపిలో 
wa 

మానయిపుడితె మెరుగు _ మీరిసానన్న కట్నం యివ? తదు, తురఠత హదు 
అలాని 

శి 

త్ర 
& ఏంటున్నాడు _ నాకోసం యికరాడు _ నాకు సాశిచీర గట్టి సాగనంపండిో 

అంది, ఇనుదేవి ఆలమందారకుడికి కబురెట్టింది. వెంటనే ఆలమందా 

రకుడు కచెరిక ట్రైసి వచ్చే శాడు, “వాడు ఏలికే ఎంత? వీలకుంటే ఎంత. 

నేను బంగారుకొట్టులు విడగొట్టాను. వెండికొట్టులుగూడ విడగొట్టాను, 

కావలసినంత ఐశ్వర్యం _ వాడులెకపోతే ఎంత” అన్నాడు. దానికి 

మంగ “సర్వం తెలిసినవారు. మీకు నేను చెప్పదగినదాన్నికాను - నా 
ఏడుకొండలవారు నాకుకావాలిగాని మీడబ్చేంచేస్తుంది? నాకు సారె చీర 

పెట్టిసాగనంపండి _ ఏడుకొండలికి నేకెళ్ళిపోతా _ లేదా నేను నూతిపాలో 

గోతిపాలో అవుతాను” అంది, ఆమాటలువిన్న ఆలమండారకుడు తక్టణం 

కమ్ముర్గకు కబురెట్టాడు, ఉల్లిపారలాంటి ఊక _ మంచిగంధం మంట, 

ఉదేతిత్తులు ఊదుతున్నాయి. సమ్మెటపోటులు - కాగేయి త్తడి _ మ్ల 

పువ్వుభఛాయ చెంబులు, బిందెలు, గాబులు తయారయ్యాయి. ఏడు 

కావిశ్ళుసారి, మంచాలూ, కుంచాలూ పెయ్యిన్నాక్క కావిడిబయలు 

థేరాయి. బొడ్డున భాగ్యంశెలిపిగంటలతో సన్న కొనల దోరఆవ్వలు, 

పక్కలు సన్నని పడిగొయ్యల అవులు - నడుముసన్నని నాగబొల్లావులు 

తోలుకుని వెంటబయలుడేరాడు పింగళకుడు, వష్యేమంగను విడవలేక 

ఏడుస్తూ “అమ్మా! నాముద్దులగుమ్మా! నుపష్వెళతావా? నాకు ఆడపిల్ల 

లేకుండాచేసి వెళతావా? శివరాతిరోజున శివజాగరాలువేసిను -' మాఘ 

స్నానాలుబేసీను _ ఇవే నాకు నిధులు. _ పెళ్ళిలేని బాగహ్మ లకు పెళ్ళిళ్ళు 

చేసేను _ వడుగులేనిబాహ్మణులకు వడుగుచేసేను _ నూతులులేనిచోట 
నూతులు తవ్వించాను -_ అన్న సత్రాలు పెట్టించాను - ఇన్ని మంచిపనుల 

ఫలితంగా నువ్వు పుట్టావు. ఇంతకాలం వెన్నలో, -పాలకుండలో పెంచి 

బండవెంకడికి పెళ్ళిచేసి గోతిలోకి తో సేశాం. నేతిలో గరిటలా నిన్ను పెంచా- 
నూతిలోచేదలాగ వారువాడతార్కు పొద్దుపోయి పొరుగింటి కెళ్ళబోకమ్మా, 
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ఒకరిపిల్ల లజోలికి వెళ్ళాద్దమ్మా, వాళ్ళందరూవచ్చి నిన్నాడతారు, అక్కడ 

నీకు దిక్కేమిటితల్లీ ! వాల్సి నరోకళ్ళు దాటబోకమ్మా, నువ్వువెశ్ళేవి చీకటి 

గుళ్ళు. వ్రీకటిపొ పొద్దునే లేచి సరముఖలకడుగుో అసోఇకయిక్క డ నాయింట్లో 

తద్దెవరుంటారు? 'గుజ్జనగూ శ్ళెవరాడతారు?” ఆని జఇలపొతూ “నీత్రండింనీ 

చూసినట్లు మామనుచూడు. నన్నుచూసినట్లు అ_తసుచూడు, ్లీ 
తస్ముల్నీ చూసి సెనట్లు బావల్నిచ చూడు” అనిజెడ్డను కౌగలించుకొని చె చెప్పింది, 

మంగమ్మ జతగాళ్ళందరూ “*అక్కా!నువ్వెడతావా” అని దీనంగా 

ముఖాలేసి బావనడిగామని చెప్పమన్నారు. పెద్దవాళ్ళందరూ “ఆడదాని 

బ్రతుకు అరిటాకులాంటిది, ముల్లువచ్చి మీదపడినా తప్పు అరిటాకుదే అం 

టారు. మేమంతా నీదేవుని అడిగామనిచెప్పు”అని హితోక్తులుపలికారు, “నీ 
అన్న గారు చుక్కల్లో చందుడివంటివాడు. నీ తల్లిదండు9లు ఆకాశం, 

భూ దేవి లాంటివాళ్ళు. కీ_ర్డిగల యింటబుట్టావు, క్రీర్తితేతల్లీ! నిన్ను 

గన్న బుణం తీరుతుంది” అని సాగనంపారు. ప్రయాణం ప్రారంభ 

మయింది. ఆలంవారిపట్నంలో ఎ త్తినసారికావిళ్ళు విమలగిరిపర్వతం 

దాకావున్నాయి,. ఇదిచూసిన వెంకన్న బూబమ్మతో *నీకెతురాలు 

మంగమ్మవసోంది. మీకిద్దరికీ అంటుకుంటే నేనిలువలేను. నేను మళ్ళీ 

అవతారం దాల్చాలి” అని చాకలి సర్వయ్య, మంగలి విరేసు, కుమ్మరి 

గురవయ్య ముగ్గురునౌకర్ల నూ ముందంపేడు. మూడుపోగులజందెమేసు 

కున్నాడు. ముఖాన విభూతి రేఫ పెట్టాడు కౌజు షాయిపంచెకల్టే డు అరిగిన 

గంటం, చిరిగినపు సకం, రాగిబుడ్డి ముంత పట్టుకొని ముసలి బా9హ్మణుడిగా 

తయారయి మంగాదేవికెదురెళ్ళాడు. మంగమ్మ ఆముసలిబా9హ్మ జి 

చూసింది _ వల్లకేలోంచి గభాలునఉరికి దండా లుతాతయ్య్యా దండాలంది. 

అమునలిబా9హ్మడు తాను వెంశన్న గుడిదగ్గర నె వై వేద్యంచెల్లించే బాంహ్మ 

ణుడనని ఎరుకవరచుకొన్నాడు. తను తెచ్చినసారెకు ఏలోటన్నా ఉన్న 

దా అని ఏమైనాలోటై చై తే తెచ్చు కుంటానని చూడమంది, 

: “మంగమ్మా! నువ్వె ంతసారి తెచ్చి నా నీమొగుడు నీగొడవ విన 
డమ్మా, నీవూనుశ్తేడు. బూవీబూనీ అంటాడేకాని నిన్నేలడమ్మా _ అత్త 
మీద కాపురంకూడా నువ్వు చెయ్యలేవే. ఏడుకొండలమీద అన్న రవండాలి. 
ఆఅన్నాలు నువ్వు వండ లేవు” అంటుంటే, “నేను” అత్తమీద . కాపురం 
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జెయ్యగలనని, అన్నాలువండగలనని మంగమ్మ కీక్ట్షరారా చమాశాన 

మిచ్చి దః దానికతడు సాంచుట్టూ ము మ్మారుతిరగి - 

నీసాలెలో కళివేపొకులేదు.  నీకుకావరంలేదన్నాడు, పైగా 
సా జ్యూ 

మ 

ఎక్కడౌ కందేపొకులేకుండా ఆద్దెపురుగై నా కేకాడు, 
(a 

కరివేపాకు ఇవ్వండంది, వారుచూసి అద్దెపురుగువచ్చి నా ద 

చెప్పారు, కాపువా7దీధి కెళ్ళింది. అక్కలారా! అమ్మలారా! మీడా డ్లో 

కరివెపాకు కొంచెంఇసొరా? అంటే నువ్వుచూసుకో మంగమ్మా చూసుకో 

అన్నారు. కావాలంటే మొగకుమొగ్గ మూసుకుపోయింది. కమ్మరవీధి కెళ్ళిం 

ది. కరవేపాకువెట్లు పుల్లరేగుచెట్లయ్యాయి. దేవిమంగమ్మ అడవిలో 

అడ్డవడిండి. నడిచేకాళ్ళకు పుళ్ళుపడ్డాయి. చేతులకు రకాలుచిమ్మాయి, 

ఎందుకొచ్చి నబగతుకు నాబితుకనుకొంది. అద్దానపడవిలో ఘొల్లు 

మంది. ఆయేడుపు గోవిందరాజులకు వినిపించింది, భార్య లక్ష్మితో 

అంటున్నాడు. “విన్నా వాలక్ష్మీ! మామరదలు మంగమ్మ సారట్టు 

కొస్తోంది, వేను ఎదురెళతా”అని బయలుదేరాడు, అతనిరాకనుచూసిన 

మంగమ్మ “నేను మాబావగారికళ్ళబడను, అమ్మాభూడదేవీ! నాకుదారి 

య్య” అని పార్టిందింది, భూమి భళ్ళున లోతుకు బోద్దలయిండి. గజం 

లోతులో మంగళొలువుతీరెంది. పైన గజనిమ్మలు కమ్మేశాయి. అదా 

5న వెళుతూ గోవిందరాజులు సందుసందులోనూ తొంగిచూశాడు, అప్పుడు 

కోపంతో మంగమ్మ బావగారితో అంటుంది. “మీహీళన తమ్ముడికి 

పెళ్ళిలాచేశారు? అక్కరలేనివాడికి ఎందుకుచేశారు?”' ఆంటే గోవిందరాజు 

రిని బాధపడి “నాతమ్ముడు వెంకన్న ఏలికేఎంత? ఏ లకు ౦ టి ఎంత? 

నాకూడారావమ్మా! నేనుచూసుకుంటా కన్న కూతురులా” అన్నాడు, దా 

నితో మంగమ్మ సనక లేచివస్తుంటే గోవిందరాజు ముందునడుస్తున్నాడు, 

ఉఊప్పు కోనేరుదగ్గరకువచ్చారు. గుడిలోనుంచి లక్ష్మీ పరుగెత్తుకొచ్చి 

మంగను రమ్మనిపిలిచి “నామరిదివెంకన్న విలిశ్రిఎంత ఏలకుంటేఎంత? 

కన్న కూతురులా చూసుకుంటా”అని కావలించుకుంది, - కాని మంగమ్మ 

ఎందుచ్ని నబ్రతుకు నాబ్రతుకని ఉప్పుకోనేట్లో దబ్బున ఉరికింది, 

గంగాదేవిపాపాలు బద్దలయ్యాయి. పటాపంచలై. పారిపోయాయి, 

మొగ కెరటమొచబ్చి ముంచేసింది. ఆడ కెరటమొచ్చీ పసుపు కుంకుమ: 
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రవిక, చీర యిచ్చి లక్ష్మీదేవిజడిలోపడేసింది. మంగా లక్ష్మీ కలిపి 
ఉంటున్నారు, 

చెస్న పట్న ౦కోమట్లు మంగపేరుచెప్పి బొమ్మలవ్యాపారాలు మొదలు 

పెట్టారు, చిన్న వ్యాపారం పెద్దదయింది, కనకసిరి లక్షలు కలిగించింది, 

ఆకోమట్లు చందనంకరిలు తెప్పించారు, మంగమ్మ రధాలుచేయించార, 

గుళ్ళూ గోపురాలూ కట్టించారు. పసిడికుండలెత్తారు. మంగమ్మ చెరువు 

తవ్వ టానికి మంగాపురం ఉవ్పర్లువచ్చారు. _ చద్దికూటేళ్ళకు సగం 
త9ప్వరు. సాయంత్రం వెళకి పూ ర్తిగాత్రవ్వే రుం చెరువులో స్థంథా 

లెత్తారు, మంగమ్మ వట్నం కట్టించారు. గుళ్ళో మంగమ్మను పెట్టారు, 

మంగమ్మ తీర్థాలు ని సాగించారు. 

ఒకనాడు అర్ధరాతివేళ ' నిదిపొద్దువేళ వెయ్యిమా యలవానికి 
మంగమ్మజ్ఞాపకంవచ్చింద్తి, --వెంటనే. బయలుదేరివచ్చాడు. మంగమ్మ 
నిద)పోతోంది,- “తలువుతియ్యిమంగా! తలు పుకియ్యి” అని 'పీలిచాడు, 

మంగమ్మ  మేనుమరచి Fదిపోతోంధి.  సేవచేస్తన్న ఏడుగురు 
మందరలు “అర్ధరాత్రి. దొంగవై వచ్చావా డొరవై వచ్చావా దోచుకుపోవ 

డానికి? తెల్ల వా రహొద్దున మాతల్లి మెలొ్ళొంటుంది..-ఇవాళహోయి రేపురా. 
నువ్వు ఇప్పు డుపోకుంటే మా ుడుగురం ఏడురోకళ్ళతో నిన్ను చింతపం 
డులాద3౩చుతాం పో” అనా ఎద. అప్పుడు వెంకన్న “విన్నావా మంగా! 

ఇవాళపో శ్రే రేపుపోతానా? ముగ్గురునౌకర్ల ను ముందేసుకొని మందుగుండు 

సామాను వెంటదెచ్చి నీగుళ్ళూ. గోపురాలూ కొట్టి పారేసి 'స్తిపాయలో 
కలపకపోతానా? అలాచెయ్యుకుంటే .. గోవిందరాజు అమ్ముక్డానూ అని 

వృకిజ్ఞచేసి వెళ్ళిపోయాడు, 

తెల్లవారాక అమెమేల్గొనగానే. ఏడుగురు మందరలు. ఆమెవద్దచేర 
తల్లీ! ఇఇది విను; రాతి: సీదేవుడు . -నీగుళ్ళోకొచ్చా డు. . నువ్వ 

జక్కుముకచి.. “నిదషోతివి . తల్లీ. నిదురలేపటానికి. మావశముకాక పొమ్మ 
న్నాము”అని, చెప్పేరు, .. .ఆమాటవిన్న మంగమ్మ నొచ్చు కుంది. వాళ్ళు 
చేసినపనికి. బాధపడి “నాభ రను నేనుచూసుకోకుండా భేశారు. ఆయన 
మందుగుండుసామానుతెసారు,. .ఈ గుళ్ళూ గోపురాలూ. కొట్టించేస్తారు” 
అని శంగారుపడింది. . గోవిందరాజులకు కాగితంమీద కాటికగోటితో చీకీ 

న... న... 
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వా9ిసిపంపింది. “బావగారూ: రాతి మీతమ్ముడు నాగుక్ళోకొ స్తే తలుపు 

తియ్యక పోనడం నాదేతప్పు. దానికళదు ఈగుక్యుపగలగొడతానని 

ఫశ్ళేడు. అ అని వా/సింది. డానికి గోవిందరాజు “ఈ ఈనీతప్పుకే మాతమ్ముడు 

నిన్ను వ ముక్కలు ముక్కలుగా కండలుకోసి కాకు లకీ, గెద్దలకీ యో ఢేస్తాత, 

30 చెయ్యలేం, వాడుసొమాను న్యుడుకాడు, సీదేతప్పు అతనీం గో 

లాగ నుష్వే సరిదిద్దుకోవాలి” అని కబురెట్టాడు. 

<9 

eh 

అప్పుడు ఆమె అయిదుగురుబాలల్ని చెరువు దగ్గరెల్టీండి. ఏడుకొండల 

వాడొచ్చాడు. మొదటిబాలుజ్జడిగాడు మంగమ్మవట్నం ఎలాగుంటుం 

దని. మంగమ్మపట్న౦ ముస్తాబయిందన్నాడు. రెండవవాజ్ఞడిగాడు. 

మా మంగమ్మపట్న౦ కొబ్బరిపందిళ్ళతో నిండిపోయిందన్నాడు. వెంక 

న్నకు కోపం -దిగిపోయింది. మూడవవాణడిగాడు - “ఆవట్నంలో 

ఏవంకచూసినా వీక పిండివంటలే"” అన్నాడు, 'నాలుగోవాజ్ఞడిగాడు - కర్ట్ 

ఎద్దు మాఎద్దు గంగబొల్లెద్దు కిళ్ళమ్మచెరువుకి : నీళ్ళకొచ్చాయి... “తాతగా 

ఇెద్దొచ్చి తన్ని పొడిచింది. మావగారెద్దొచ్చి మంత్యమేసింది” అన్నాడు, 
అయిదవవాల్టీ అడిగాడు “గారెలూ, బూరెలూ మా అమ్మవండింది, 

బావకెట్టకుండా మాకెట్టనంది. ఏడుకొండలవాడు మా అక్క ముగుడు” 

అన్నాడు. దెబ్బకు కోపం పూర్తిగా దిగిపోయింది, వెంకన్న నుందు 

గుండుహిమాను పారేసి ముందుకెశ్ళేడు, 

ఇక అక్కడ మంగ జిలుగుపట్టీలు, ఉల్లేడిగోళ్లు ధరించింది. వెండి 

తలగడ మంచాలపె వొళ్ళు వ త్తకుండా మళ్లైలుపోసింది. దేవిడీతలు పులు 

బారెట్టింది. వంటింటిగదిలోకి కుక్కవెళ్ళినట్లు వెంకన్న వెళ్ళి పట్టిముంచం 

మీదపవళించిన మంగనుచూసి వ ముగ్గుడెపోయి “మంగా! యీ పూలదండ 

తీసుకుని వేసుకో” అని యిచా వడు 'దానికి “మంగ మీరు ఇన్నాళ్ళదాకా 

దేనికిచ్చారో దానిశేయివ్వండి" అంది. “మంగా? ఇదిగో వట్టుచీరకట్టుకో 

మనవఏడుకొండల్లో వెళ్ళిపోదాం రో అన్నాడు. _ దానికీ మ్ంగ' నేన్స 

అక్కడికి రాలేను. నేనువస్తే నావట్నంపాడ్తై పోతుంది. ౩ నా “తీర్థాలు అగి 

పోతాయి” అంది, కోవంవచ్చింది వెంకన్నకు. కళ్ళ ర్పుబడ్డాయి. వ్ర 

నామాట వినకుంటే నీగుళ్ళూ గోపురాలూ కొట్టిపారేస్తాను, కాళహా స్తిపాయ 

లో కలిపేసాను. నేను గోవిందరాజు తమ్ముడ్జీ - శ్ర అన్నాడు. మంగ 

భయపడింది, బయలుదే గింది. చెంతనున్న = .కాిచుపాముతోక గిరగిర 
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ప్పి ఒకదెబ్బకొ బ్దేడు, ఏడునిమిషాలకి ఎగింళ్ళిపోయారు, పలి 

ఇష బూబినిపిలిచాడు. మంచిమంచిపువ్వులు వాళ్ళాపోసుకుని పరుగెత్తు 

కొచ్చింది బూవినాంచారమ్మ. వెంకన్న కుడివేప తొడమీదకు వార్చుంది, 

నేను రానంటే బలవంతంగా తీసుకొచ్చావు నా సంగత్తేమంది మంగమ్మ, 

మంగమ్మకు ఎడమతొడచూపి కూర్చు ౧డ బెట్టుకుని శీలలై పోయారు, ఆఅనాళథి 

నుండీ వేల్పులై భక్తులకోర్కెలు తీరుస్తున్నారు. ఇది ఆ జానపదగాధ, 

దీనికిసాక్ష్యం గా తిరుమలలోని కోనేటిని అలంవారికోనేరుఅనీ, దీనిని 
మామగారయిన ఆలమందారకుడు తివ్వించారనీ కధలో చెపుతారు. తిరు 
చానూరును మంగమ్మపట్న ౦ అనీ, శ్రీలక్ష్మి భూలక్ష్మి దేవిలను మంగమ్మా, 

బూలీ నాంచారమ్మలనీ, ఆవిడుకొండల్ని యీకధలో చెబుతున్నట్టు 
మోక్రాటీపర్యతం, చుక్కలగిరపర్వతంవంటి పేర్లతో యోనా టికీ పిలుస్తు౦ 

డడం కద్దు, ఆలయంలో ముఖమండపం గొల్లచ్చ మ్మ రట్టించిందనీ 

కధలో చెబుతారు. ఇప్పటికీ దీనిని గొల్లచ్చమ్మ మండపం అనడం ఉందిః 

ఈ కథని “వెంకన్న బాబు సివి అని 'కోలసంబరంపాటగా పాడతారు, 

'ఇలాంటిక్రధలు పెద్దదేవుళ్ళ పై నేగాక గాంమార్షోని. చిల్లరమనల్లర 

దేవుళ్ళ పె నకూడా వినిపిస్తుంటాయి. అయితే యివి కాలగర్భంలో కరీసి 

పోతున్నాయి. పరిశోధకులు వీనిపై దృష్టిసారిస్తె తెలుగు జానపద 

సంపద మరింత సుసంపన్న కాగలదు, 

ఏిధినాటకాలం 

తెలుగు దేశపు జానపద కళలలో నాటకం కూడా ఒకటి. ఆదినుండీ 

ఇది ఏదోరూపాన తెలుగు పల్లెల నడివీధుల్లో నడయాడుతూనే ఉంది. 

ఒకనాడు అది పిక్యేకించి "పద్ద భాగవతుల చేతుల్లో వివిధ రీతులా 
పోషింపబడేది. వీరి తోలుబొమ్మఖాటలూ జముకుల కధలూ ఇతర కళారూ 
పాలూ యక్షగానాలూ నాటక ప౦9కిియకు సంబంధించినవే. అందుకే వీనిని 

వీధినాటకాలన్నారు. 20వ శతాని ప్లి పూర్వా ర్థంతో కూడా ఈ ప9దర్శనలు 
అక్కడక్కడ కనిపిస్తూనే వుండేవి. 

ఈ భాగవతులు బృందాలుగా బయలుదేరి ఊరూరా సంచారం 

చేస్తూ ప)దర్శనలిచ్చే వారు, గా9మాల్లో పజలు చందాలు వెసుకొని 
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ఆదరించేవారు. భాగవతులకు యింటికొక మనిషి 
పందర్శన అనంతర

ం దాత బట్టలు, పాఠితోషికాలు బళ = డో “టుపోత 

స్ 

శో ళు 

లతో ఆదరించేవారు, 

ఈ దేశంలో కళలకు సంబంధించి 

నందున వీని పుట్టుపూర్వో తృరాలు తెలిసికో 

దిక్కు. దానిలో చొరబడి శోధిస్తే కీ శ.“10వ శతాబ్టికచెందిన చాళుక 

రాజు కుళోత్తుంగచో కునిశాసనంలో కుమార శ్రీ కంఠనటుడు “ఆర్య కీడ” 

అనే నాటకం. ప౦9దర్శించినట్లుంది. 11వ శతాబ్టిలోని భారతావతారికలో 

రాజరాజు *ఉదాత్త రసాన్విత కావ్యనాటక క9మములు పెక్కు చూచితి” 

అన్నాడు, 12వ శతాబ్దిలో పాలకురికి సోమనాధుడు బసవపురాణంలో 

“క్రరమర్థి నూరూర సిరియాళ చరిత పటు నాటకంబులు నటియించువారు” 

అని చెప్పాడు. ఇందు సోమనాధుడు పేక్కాన్న సిరియాళచరిత 

తెలుగుయక్షగానంగనుక ఆకాలంలో ఖచ్చితంగా తెలుగునాటక పందర్శన 

లున్నుట్లు నిర్ధారణగా చెప్పవచ్చు. 

ఖ్ “18వ శతాబ్దిలోని తాయికొండ నాటకసమాజంలో ఒక స్త్రీపొతిను 

స్రియే ధరించినట్లు “తెలుస్తుంది. తాయికొండ నాటకసమాజం యక్షగాన 

సమాజమని ఊహించడానికి అవకాశంరేదనీ అది ఒక వీధినాటకమే అయి 

వుంటుందనీ జా. యస్.వి.జోగారావుగారు తమ య; గాన వాజ్యయంలో 

తెలియజేశారు”. నాటకానికి ఆయువువట్టులు వె తోగచిత శషధా౭ణ 

(ఆహార్యం, భాషణ వాచకం సందర్భానుసారంగా అ ౭ గ 

పిత్యంగ కదలికలు (ఆంగికం), హృదయానుభూతివలనకలిగే రోమాంచ 

కంపశ్వే దాదులు (సాత్వికం) అనేవి, ఇవే చతుర్విదాభినయాలు. రసో 

ద్దీవన కై సంగీతం, నృత్యంకూడా జోడింపబడేవి. పరిశీలించిచూస్తే 

పాంచీన తెలుగునాటక ప్రకిియలలో ఇవి పుష్కలంగా కనిపిస్తాయి. 

తోలుబొమ్మలాట, జముకులకధ, యక్షగానాలలో యీ నాటకపి 

కృియ నిండు గావుంది. కూచిపూడి భాగవతులు, తూర్పు భాగవతులు, 

యానాది భాగవతులు, దేవదాసీలు, మాదిగ భాగవతులు దీనిని బాగా 

పెంచి పోషించారు. ఎర౦గొల్లలు మరింతముందుకు తీసుకుపోయారు, 

* మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి రి, వీధినాటక వ్యాసం, 

నాట్యకళ, ఫిబ్రవరి _ మార్చి 1970 పు, 04 
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త శ త్ లం బ్ వలా ట 

"దినిలో వాచకం, ఆహార్యం, ఆంగికం పదర్శి తమౌతున్నాయి, 

తోలుబొ మ్మలకు మనుఘలగొంతులుజోడించి పాటలూ పద్యాలూ దధ 

వులూ నం భాషణలతో అయా. 'పొత౦లకు వాచిక పయో గం జరుగుతుంది, 

మగబొమ్మలకు. పురుషులు, ఆడబొమ్మలకు స్త్రీలు గొంతులు జతచేసారు, 

బొమ్మలకు. ఆయా పాతల రూపధారణ రంగుల్లోచేసి వ) దర్శి ంచడంవర్ణ 

ఆహార్యం పోషింపబడిన ల్లే, పొౌతృల సంభాషణలనుబలీ బొమ్మలచేతులూ, 

కాళ్ళూ, "మొండెం, శరిరంమీది యితర. అవయవాలూ కర్యల సహాయంతో 

కదిలిస్తూ అంగికాఫీనయాన్ని సృష్టిస్తారు. ఇవి. బొమ్మలుగనుక సాకి 

కాభిన యానికి అవకాశంలేకపోయినా నేవధ్యంలో వారుచేసేసంభాషణలూ, 

కీర్తనలూ, రాగాలాపనలూ రసస్ఫో రకమై 'సామాజికుఖలో రోమాంచకం 

వశ్వేదాదులు కలిగిస్తుంటాయి, 568 రంగస్థలం నడివీధిలోపందిరి, ఆ 

వందిరికి ముందుభాగం పల్చని, తెల్లని చీర 'యాతముళ్ళళతో కుట్టి కట్టి 
మిగతామూడువై పులా గోనెబరకాలకో * మూ సిసారు, లోపల భొమ్మల 

'నాడించేవారూ, పొడేవారూ, వాయిద్యాలవారూ ఉఊంటారు,. తెరమీద 

బొమ్మలునిలిపి, బొమ్మలవెనుక ఆముదందీపాలు పెట్టి, పొడవాటికరలకో 
బొమ్మలనుకదలిస్తూ తెల్లవార్లూ పీదర్శిసారు. యుద్ధ ఘట్టాలలో దరువు 

లకుసరిపడ గాఅరుపులు, బొమ్మలకదలికలు నిజంగానే యుద్ధ: జరుగు 

తుస్నదా! అనిపించేలాచేస్తారు, ఈబొమ్మలాటలు వేసేవారు ఆరేమరాఠీలు 

తెలుగునాటహాస్యానికి శ పేరెల్లిన గాండోలిగాడూ . బంగా రక్కా కేతిగాడూ 

ఊట్టుపోలిగ్రాడూ వీరినృ షే. 
We 

శ 

' హేలదానరులవే " ఒక తెగవారు ఇవి చెప్పేవారు, గుమ్మడికాయ 

బురితోచేయబడిన తంబూరా శు9తి, జముకులు ఒకరిద్దరు వాయిస్తుంటారు, 

'కంచానికి ఒకచె వైపు" ' మేకతోలుతో మూసి అతికించి దాని మధ్య ఏ క కునార 

'హంిడుకట్టి ఒకవేకోలోగిపె పెట్టి, రెండవచేతి బొటన వేలితో మీటుతుంటే 
“రమమీయుమ్””' అనే శబ్దం వస్తుంది. జముకంటే 'ఇదే. వీరు చెప్పే 

కధలలో “సాఠలగ్రధరి, జి శంగ్సురాజుకధి మంచి పీసిద్ది. ఇందులో 
నాటక వ్రక్యియ ఏమిటంటే. జముశులువాయించేవారు: కధాకధనంచేస్తుంటే 
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ఈరచయిత సుశిలారాణి, కొవ్వూరి రామక రికా కగె రాలడో 
ళల జల 

బృందంగాణిర్చ డి సుబాస్చందృబోస్? జముకులకధ జకంకువాయినూా 
జాట్ 

ఇెబుతుందే జనం తోసుకుమరి ముందుకువచ్చే పేవాప వేషాలుచూడాలని 
దగ్గరుండి కధవినాలనీను. 

య క్ష గానాలు 

ఇవి పీదర్శించేభాగవతులలో కూచిపూడి భాగవతులు, గొల్లథాగ 

వతులు, యానాదిభాగవతులు, తూర్చుభోగవతులుఅని' అనేక" విభాగా 

లున్నాయి. '" వీరందరూ 'పిదర్శించేవీ యంచుమించు సరగితనృత్య 

నాటకాలే. కీనినే యక్షగానాలన్నారు,' “నటీనటులు వేషాన్నిధ3ంచి 

భావాన్ని ఆంగికంతోనూ సాత్వికంతోనూ పాటలతోనూ మాటలతోనూ 

పదద్మిస్తారు.. నాటకానికికావలసిన సర్య లక్షణా లూ ఇందులో భా సిసొయి, 

చాలవరకు వచనాన్ని కూడా రాగయు ర్తంగాచదివి అర్థవివరణచేస్తుంటారు. 

ప౦తిపాతా? తన్ను గూర్చి పరిచయం "జకదరువులో పాడుతూ రంగప్రవేశం 

చేస్తుంది. “స సూతిధారీ వచ్చె చూడండి జనులార” అనే దరువుతో విదూ 

షకుడు, “రాజు వెడ్రలె రవితేెజము లలరగి అనే దలీవుతో 'రా జావ (స 

వివేశిసాయి. దినికినట్టువాంగం మద్దెలగా డూ, తి శ్చిగాడూ ' (సికె, 

ఒకరిద్దరు వంతపొటకులు, తెలుగుదేశ ౦లో పీ.విన్న 6౪నే ఫక్కుననప్వు 

తెప్పించేపాత)లు సింగి, సింగడు, బ్రోడిగాడు యిందుళలేపే? * పనిని 

కురవంజిలనేవారు. ఇది యక్షగానరూపొనిక్షి తొలిరూప౦. 

కూచిపూడి భాగవతులు 

భాగవతులలో కూచిపూ డివా రి బాణీవేరు. వీరికి మూలపురుషుడు 

సిద్ధందుడు. ఆయన ఏర్పరచిన సంపదాయంప్యకారం స్త్రీ రీ వేషాలుకూడా 

పుర్రషుతేవేసేవారు. ఇందుళోని నృత్య రీతులు అభినయ భంగిమలు, 

ము|దలు శ శాస్త్రీయ పడికట్టులో ఊంటాయి, నట్టువాంగం రంగంమీడే 

ఉంటుంది. “భామనే సత్య “భామనే” అనే దరువ్పతో సత్యభామ రంగ 

(పవేశం, సత్యభామ జడవర్దన ఫీర భామా కలావంలో ముంచి వద్టుగి 
అంశాలు, . 

న 

ల 
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“గాల్లభామా వచ్చేనే చల్గోయని” అనే దరువుతో ప్రవేశిస్తుంది గోపిక, 
ఇందులో జీవాత్మ, పరమాత్మ, పిండోత్స శ్రి త్రీ సృష్టివగైరా లోతైన విష్ష 

యాలు గొల్లభామ, బ్రహ్మణ పొ|త్రఅ సంభాషణలలో చమతాగారాలక్రో 

సరళ సుందరంగా సుభోధకం చేస్తారు. ఇందులో గొల్లభామ “ఆఅ. 

అయ్యవారు! అనే కీగడతో చేపే ప్ప జక మాండలిక సంబోధన లోని మాడ్లు 

లేషన్ ఈ కలాపానికి జీవం. విరు ఉపాపరిణయం, భ _క్త(పహ్ష్హాద, విప్ర 

నారాయణ వంటి కండగల యక్షగానాలుకూడా ప9దర్శి సారు, 

తూర్ఫుభాగవతులు 

తూర్పు భాగవతులు విజయనగరం |పాంతాలవారు, స్రీపాతులు 

స్త్రీలేవేస్తారు. మద్దెల, తాళం, తిల్తి మామూలే, పొట్క మాట మా[శం 
తూర్పు యాసలో ఉంటాయి, రాగం తోలుబొమ్మలాట రాగాలను పోలి 

ఉంటుంది. 

“చిటపట చినుకులు దువ్మటి తడిసెను తలుపు తీయవే భామా” అనే 

కృష్ణ గోపికా సంవాదం,'ఏదీరా లక్ష్మాణా సీతా? పర్ణశాలాలో లేదెందు సీతా' 

అనే రామ లక్ష్మణుల సంవాదం వీరిదే, ఏడు వారాల నగలు ధరించే వీరి 

సత్యభామను చూసితీరవలసిందే. నృత్యంలో పెద్ద శాస్త్రీయ నిబద్ధత 
ఉండదు, వీరు గొల్లకలాపు, భామాకలాపం, కురవంజిలు ఎక్కువగా తేడ 

తారు, ఒక దళం విజయనగరం దగ్గర లక్కవరం [గామంలో ఇప్పటికీ 

ఉన్నారు, 

దేవదాసీలు 

దేవదాసీలు కూడా భాగవతుల ఫక్కీలో కలాపాలు ప్రదర్శించేవారు, దే 

పడ కకాశ్తికా లకు పల్లెటూళ్లలో భోగం మేళాలు పెట్టేవారు. సంబరం అయిన 
రుసటిరో జు రాతి ఆ మేళంలోనివారు భా మాకలాపమో, గొల్లకలాపమో 

'పదర్శించేదారు ఒకనాడు అన్నా బత్తుల చిట్టి అన్నా బత్తుల మలి వెంకట 
రత్నం, నాయుడు సత్యం : ఇందు పేరెన్నికగన్న నట్టువరాం। డు. వీరి 
నృత్యరీక్కి 'ముదలు, భంగిమలు కూచిపూడివలె శాస్త్రబద్ధం. రాగాలాపన 
మాత్రం జానవదం - తూర్పు భాగవతుల పట్టు. 
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రర నాదిభాగవతులు 

యానాది భాగవతులను నక్కల భాగవతులనికూడా అనేవారు, వీరు 

(ప్రశస్త సంగావేసేవి *'కచదివయాని “చెంచులక్ష్మి” నాటకాలు, “చెట్టులెక్క 

గలవా నరహరి పుట్ట లెక్కుగలవాి అనే పాట వీరి చెంచులకి మచి నాటకం 

లోనిదే. నృత్యం, పొట, మాట అన్నింటిలో ఈ నాటకం సంపూర్ణమైన 
జానపద రీతి, గంగిరెడ్డ మేళాలుకూడా ఈ నాటకా కాన్ని [వదర్శించేవారు. 

యానాది భాగవతులలో స్త్రీ పా|తలు స్ర్రీలేవేస్తారు. పురుషపా (తలు 

పురషులే వేస్తారు, దాదాపు జట్టులోని వారంతా ఏదో ఒక వాయిద్యమో, 
తాళమో, నంతపాటపాడడమో చేసారు, ఉహాపరిణయం, కృష్ణలీలలు, 
సావి|క్రి నాటకాలకు కూడా వీరు ప్రసిద్ది. అద్దళం, గంగసింధూరం, కాటుక, 
దుస్తులు, పూసలదండలు అట్టకిరీబాలు వీరి నాటకాభరణాలు, 

భజననాటకాలు 

ఇలాంటి | పకియలు యింకా పఠిశీలిసే వరలెపటులో భజన నాట 259 nr. ల్ల టుల్లీ 

కాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

ఉన్న సైజు చిప్ప లతాళాలు వాయిస్తూ మధ్యలో వాత్తులు వెలిగిం 

చిన ఇత్తడి ““సెమ్మే” పట్టుకుని, దానిచుట్టూ భజనబ్బ౦దం వర్తులాకార౦ 

లో నిలబడిగాన్సి కూర్చొనిగాని భజనచేస్తుంటారు. వీరు చేసే సప్త 
తాళాలభజన అద్భుతంగా వుంటుంది. వలయంలో వేషాలుథరించిన 

వాతలు సంవాదంగా కీ _రనలుపొడుతుంటే ఆ బృందం రెండుగా చీలి 

కొంతమందిఒకపా త్ర)కూ మరికొంతమందిమరో పాత9కూ వత్తాసుగా పాడు 
తుంటారు. వీరు వీభాగవతులూకారు. రాగజ్ఞానంకలిగిన ఉత్సాహవంతు 

లైన గా9మీణజనులు భజనజట్టుగాకూడి ఈ నాటకాలు నేర్చుకుని ప్రద 

ర్మించేవాడు. వీటిలో “లంకాదహనం” పసిద్ధి, “ఎక్కడివాడవురా! 
ము9క్కడివానర నీవెక్కడివాడవురా?” అంటే, “రాముని బంటునురా నీ 

మోముగాల శ్రీరాముని బంటునురా అని పాడే వీరిరావణ, ఆంజనేయుల 
సంవాదం ఆరోజుల్లో పల్లెటూళ్ళల్లో పశువుఆగాచే పిల్లలదగ్గరనుంబీ పెద్ద 
వాళ్ళదాకా పితినోటా నానేది. అలాగే అశోకవనంలో సీ త ను చూసిన 

హనుమంతుడు “ఎవ్వారమ్మా చెట్టూక్రింద? ఇటులకో కించానేలమ్మా చెప్పూ 
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బంగారుబొమ్మా” అనే పొట వ్యాప్తిలో ఉండేది, ఆరోజుల్లో యిందు 

కోసం నల్లమిల్లి రామిరెడ్డిగారు “పొండవవనవాసం”, నల్లమిల్లీ బసివి రెడ్డి 

గారు “భ కరామదాసు, “భ క్త్రపిపహ్షాదొవంటి ఎన్నో జన నాటకాల 

వా9శారు. కొంకుదుళో కొవ్వూరి చినసూ రన్న గాద కురరికాళ్ళను  క్రూడ్ష 

గట్టి యీనాటకాలకు తర్చి దుయిచ్చి ఊరూరా తీసి కెళ్ళి చేయించేవారు, శ్రీ 

కరి విశ్వనాధరెడ్డి రాముడుగా శ్రీ పడాల రామిరెడ్డి (మిరపకాయల 
రామిరెడ్డి అక్ష్యణుడుగా _ వేషాలుచూసి, పి9మించి ధనవంతులపిల్లలు 

వాళ్ళను పెళ్ళిచేసుకున్నారు. 

చంపూనాట కాలం 

ఇక్కడివరకూ రంగస్థలానికి బల్లలుఏర్పా టులేదు. చాపలూ, బర 

కాలే కి9ందవేసి ఆడేవారు. ఆతరువాత మాదిగభాగవతులనే సంచార 

దళం చంపూనాటకాలు మొదలు పెట్టారు. 

వీరినాటకానికి చిన్న పందిరివేసి, పందిట్లో బల్లలు వేసి, ఫ్రజికల్తీ 
ముందొక తెర, వెనకొకతెర వేలాడదీసి పెటో9ిమాక్సులెట్ల వెలుతురులో 
ఆడేవారు. వీరి “శశిరేభాపరిణజయం” ప్రదర్శన గొప్పగా ప్రశంసలు 
పాందింది, 

ఎరగా అలనాట కాలు 
లో 

ఓ 3( ఆతర్వాత పల్లి పాం తాలళ లో దీధినాటకా లకు “ఒకఊపు తెచ్చి నవారు 

ఎరర్తిగొల్లలు.. వీరితో పొరాణికనాటకరంగం ఊరూరా పరవ వళ్ళుతొక్కింది, 

క్పష్ణలీ లలు, కనకతార, కాంతామకి - జయంతజయపాల, గయోపా 
ఖ్యనం, ఉఊద్యోగవిజయాలు వగైరా నాటకాలు వీరు హృదర్శి ంచేవారు, 

ఈ ఎర్రగొల్లలటూ)పులో కరి అబ్బులు, కంచర్ల వెంకన్న కృష్ణారును 
లుగావేసే గయోపాథ్యానంనాటికం ఏఊరకేసినా. చుట్టుపట్ల పది, పది 
హేను మైళ్ళదూరరలో ఉన్న -ఊళ్ళ వారుకూడావెళ్ళి గడగడ వణికించేచలిలో 
కూడా కూర్చుని కోడికూత చే శవరకూ చూస్తూనేఉఊండేవారు, అలాగే వీరి 
కురుక్షేత్రంక్రూడా, 'వీధినాటకాలు నాలుగువీధులకూడలిలో పెల్లేవారు, 
నాలుగువీధు లూకూజా- జనంసిండిపోశే ము౭6దుతెరా వెనుకతెరాకూడా 
పూర్తిగాఎ లే సిఅడేవారు. - "అందుకే, ఇప్పుడుకూడా ఎవరయినా తెర. 
లెశ్రేస "ఆడుతుంటే “*ఎర$9గొల్లులనాటకంలా అదేమిటిరా?” అంటుంటారు. 
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రంగాన రంగాని అట నాటకాస్కి సంబంధంలేని We కొ మక్ 

ఏ. ఈ “ పైషాలుకూజ్ వన్న బాగా ఆకట్టుకొపేవి. "అలాగే స్నుకీ 
ఎన జ సీనుకీ మధ్య “ఇంటర్ వెల్ సాంగ్స్” అని తెరల భ్ ఉగ ౧రాసరా నర ఇండి, 
నల్ మోహనరంగా”, మాయు కూరోయిబావా” లాంటి పాటలు 

పొడి జనానికి విసుగులేకుండా చేసేవా నేటి వీధినాటకాల పద్యాల 
దీర్భరాగాలాపన పద్ధతి యిక్కడినుండే పరం మల ఇడి మరే 
భాషలోనూ లేదు, 

సూ 

ఖ్ t 

ఇలా వికసించిన వీధినాటకం అబ్బూరి, షణ్ముఖుల ప9వేశంతో 

హాలులోకిచేరి క9మంగా కంటా9క్టర్హ చేతుల్లో చితికి మరల దేవుళ్ళ 
పుణ్య మాఅని గణపతిరాతి) పందిళ్ళలోనూ, దేవీనవరాతి? పందిళ్ళలోనూ 
శ్రీరామనవమి పందిళ్ళలోనూ దర్శనమిసోంది. ఇప్పుడు మరల నడిరోడ్డు 

మీద 16. ఎమ్, ఎమ్, సినిమాదెబ్బకి దిక్కుతోచక బక్కచిక్కి కుక్కి 
మంచం ఎక్కటబోతోంది, పభుత్వం వెంటనే యీ నడిరోడ్డుమీది సినీ 
మాను అరికట్టకుంటే కొద్దికాలానికి ఈ సంపద అవశేషాలు కూడా మిగల 

కుండౌ నశించిపోయే ప్యమాదం ఉంది, 

డామిస్ విషాలు 

మొదటకూచిపూడివారి యక్షగానాలలో అవాంతర వేషాలపేరుషీద యివి 

కనిపించేవి. కూచిపూడివారు వగటివేషాలు కొన్ని దిని కథకుసందర్భం 

లేకపోయినా రంజకత్వంకో సం ఘట్టానికీ, ఘట్టానికీమధ్య వృవేశ పెట్టేవారు. 
అవి గొల్లబాయుడు _ గురువు, దేవాంగి, ఫకీరు బుడబుక్కల, బె రాగి, 
జంగం, వె వైష్టవ గురువు _ శిష్యుడు, లింగబల్లి, కోమటి మొదలగు వేషాలు, 

క్రమంగా ఆప౦క్రియ “కామిక్*లపేరుతో వీధినాటకాలలో కికూడా పాకింది. - 
స్పీన్సుక్టీఫీ నుకీమధ్య విరామంలో పే9క్షకులకు విసుగుకలగకుంజా యీపా 

తులు జోకర్రూవంలోనో, వెరిగొల్ల వేషంలో నో, శోంక్రిియజో గి హ్మణ 
వేషంలోనో, మరోరూపంలోనో ప్రవేశించి హాస్యప9ధానంగా నడిచి కడు 

పుబ్బనవ్వించేవి, వీనిలో దేవాంగి కామిక్ సుప్రసిద్ధం, 

జేవాంగివేష:౦ 
అంగవస్త్రంకట్టుకుని, తలకు ర్లుమాలుచుట్టుకున్మి మెడల్ 'లింగకాయ .. 
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ముఖాన విభూతిరేఖలుధరించి, భుజాన చిన్నృబట్టలమూట, శేకిలో గజ 

బద్దతో వచ్చి తనవృ క్రి తీగురించి, తనకులంగురించి, తనగురించి ఏకపా 

తా)భఖినయంతో యిలాచెప్పేవాడు, “ఆయ్ చీరలు, పంచిలు సాపులు, 

జా కెట్టుగుడ్డలు, దుప్పల్లో య్ అని కేకతో ప్రవేశించి జనందృష్టిని తన 

వై పుకు మశ్ళించుకుని చె చెప్పడం పా9రంభించెవాడు, 

“అంగ్లవాం జంగవా. లింగవాం దేవాంగవాం అన్నారండి. పెంచింది 

పెద్దాపురవండి _ ఉనికి ఉప్పాడండి _ కాపరం దోరపూడండి. నాపని 

తనం చెప్ప మంటారాండి? పసారి సొంతంగా నేనే నేసెనండి కాశ్మీరు 

శాలువా, కాకినాడ పట్టు కెళ్ళినండి -_ కళ్ళుజిగేలుమని సూడలేకపోయా 

రండి. ఏలూరు పట్టుకెశ్ళేనండి, ఇలువులేదన్నా రండి. అంటే అదినాసి 

రకం అనికాదుసుమండీ _ దానిపనితనానికి ఖరీదు కట్టలేవంని, నా ఎదురు 

నేతలో ఊందండి నామజాకా. గుంటకాడకూకుంటే బట్ట రమే దాకా లెగనండి, 

ఇప్పుడు సీముపోగునూలొచ్చిందగ్గరనుంచి పలకమీదదట్టింపు పోయిం 

దండి. అందుకనిబాబయా్య్యా! మాయింటగొయ్యి మాతమ్ముడికొవ్న జెప్పేసి 

ఊళ్ళమీదికి లంకించుకున న్నానండి బట్టలే పారానికి, బాబయ్యా! మాఇంటి 

గాయ్యంటే ఏదన్నా అనుకునేరు _ మగ్గంగొయ్యండి. ఇలా ఊళ్ళమీద 

పడి లంకించుకుంటే పంథిల్లో మాలావుగా వొచ్చిందండి, ఆపంచిల్లో 

వొచ్చింది చీరల్లోదూరెందండి. దాన్ని కూడదీసుకోడానికి మళ్లీ జా కెట్టుల్లో 

లాగాలోచ్చి ందండి, ఈ బట్టల మ్మ కాల్లో పీరోజు బిక్కోల్లుపొ ద్దోయిం 

దండి. ఉండిపోదావా అనుకున్నానండి _ నాకక్కడో కాతావుందిలెండి, 

చీరలూ జాకెట్లూ నేనేయిత్తాసెండిఆరకి వతనగా. తీరాఎర్తే ఆవిడ ఆళ్ళ 

బావగారొచ్చారు కాళీలేదందండి, ఆవిడిదిజక్కటే గదండి. మరింకేం 

జెయ్యును? ఆఅర్థరాత్కి బయల్దేరి పెద్దక త్తి మొల్లోదోపుకుని దోరపూడి 

బ యలర్టేరేనండియింటికి అసలే అది అర్ధరాతి9, చూస్తే దొంగలరోడ్డు' 

ఆ పైనవిమ్మచికటి. అనపర్తిదాటాక ఒకదొంగ తలకితెల్లటిగుడ్డ చుట్టుకుని 

దారివిక్కనకాసుక్కూకున్నా డండి ఎవడొ తాడాఅని _ అప్పుడేంజే సే నంటే 

బట్టలమూటపక్కెట్టి ఎనక మాలుగాఎల్లి క స్తతో తలమీదొక్క ఏటేశానండి, 

దెబ్బకి రెండుముక్కలయిందండి. ' ఏవింటీ? రత్తి! క త్రిరెండుముక్క 
లవ్వడ మెవిటనుకుంటున్నా రా? అది మనిషయితేగా! * మెైలురాయండి. పీసా 

రండి : ఎంబెళ్ళ నరసింగరావుపంతులు గారు తాసిల్దారుగా వచ్చే రండి, 

అప్పుడు నేను నూరుమగ్గాలకు సేనాపతినండి - అందుకని ఆరినరసి కెళ్ళి 
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డా గ. జడ ° నూ అ - REN (వ ళల గో 

నం కున్నా నండి (౮ యింబ్బ 6టో9శ్రాచ్చి సా గదెసె నాలుగు కనా 
వ wn. ~~ అడు కు లా కు మన్ను 

రం 
డండి _ చెంపమిద రెంపకాయలు. చేతిడెబ్బులు గనుక పరవుదక్కిం 
దనుకున్నాను _ చెప్పుదెబ్బ లై శ్రే చప్పుకునేదేవుందండీః: నాకు నలుగుద కొడుకులండి. పెద్దోడు పెద్దపోకిరోడం డి, రెండోవోడుకొంచెం అక్కర కొచ్చే.శండి. ఆడు శివలింగానికి గొప్పగా పూజ్టేత్తాడండి. ఆడిపూ 
జంటే అవబిసేకవేనండి. ఆడు లింగపూజ సేత్తుంటే పీటం గజగటలాడిపోవల 
సిందే, 

దేవతలకి మేం అంగోత9ంయిచ్చా వండి. అందుకే మమ్మల్ని 
(దేవాంగులన్నా రండి, మాకులం బలేకులవండి. కొంచెం యీమద్దే మె 
తకతనం వచ్చిందనుకోండి, మొగోశ్ళేమో తాగుబోతులయిపోతున్నా 
రండి -_ అడోశ్ళేమోబాబయ్యా వీరుపిడకలకెళ్ళి ఎ క్తి పెట్టించుకుంటున్నా 
రండి, మరేంలేదుబాబయ్యా తట్టనె త్తిీమీిదకండి.”” 

అలా రెండర్ధాలువచ్చే లా మాటాడుతుంటే జనం వగలబడీ నవ్వు 
తుండేవారు. ఈచవేషం కొంకుదురు మంతి పగడ రామదాసు మేష్టారు 
ఆద్భుతంగా వేసేవారు. నవ్వలేక కడుపు చిక్కులయిపోయేడి, 

కొలికిముత్తుంవేషం 

కొలికిముత్తుం కోమట్ల కురా9డు, అతనిఅమాయకత్వంలో గడుసు 

మాటలు, అకితెలివి, పిసినితనం హాస్యాన్ని కలిగిసాయి. ఒకరోజు 
సాయంత్రం బటానీలుతింటూ రోడ్డున వెళుతుం టాడు, అతగికూడావస్తున్న 

స్ప్రే హితుడు తనకూ్కూడా కొంచెం పెట్టముంటాడు, ఊహు నే పెట్టనంటాడు. 
అయితెకూడారానంటాడా స్నే హితుడు, పోకపో అంటాడు కొలికిముత్తుం, 
దారిలోదెయ్య ముందని బెదికస్తాడు, దెయ్యవంటే నాకేంజయ్యువాః 
నేనుమాత9ం నీకొక్కుగింజకూడా పెట్టనంటాడు, స్నేహితుడు వెనక్కి 
వెళ్ళిపోతాడు. కొంతదూరంవచ్చాక నిర్మానుష్యంగా ఉన్నచోట పెనక 
నుంచి దెయ్య మొచ్చి మీదపడుతుంది. కొలికిముత్తుం వెనక్కిచూడకుండా 
స్నెహితుడేఅనుకొని ఫో అవతలికి _ దెయ్యవంటే నాకేం జయ్యంలేదు 
అని వెశక్కిచూసి బేరమంటాడు, దెయ్యంవదిలెసి పోతుంది, స్నేహి 

తుడొచ్చి చూసి ఎరా ఏడుస్తున్నావంటే ఉట్టినే సరదాకని గుట్టు చెవు 
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కులంతో తనది fa ఎన్న ర టానిలు అతనికి పెటి కూడారముగి బడవ రాశాడ్లు, 

ఇక్కడ నటన౦కా జ స్తీ (ఫ్ కపట ఓ | ద oO fe ౧ లి 

తరవాత తంది శలరకొటుమీద  కొలికిము తాన్ని కూర్చో పట్టి 

ఇంట్లోకి భోజనానికిపళతాదు. పంచదార సీసాలోకి చీమలు పా9కుతుం 

డడం చూసాడు, మిరవకాయలడబ్బామీద చీమలులేవు _ వెంటనే 

ఆలోచించి చీము ందులిపేసి పంచదార పీసామీద “మిరపకాయలు” అని 

రాసి చీటి అంటించేసాడు. తండి)వచ్చి ఇదేవిటా9అంటే చీమలు పట్టకుండా 

మిరవకాయలని రాసేసేనంటాడు. ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు కడుపుబ్బ 

నవ్విస్తాయి. ఇది బలభదిపురం వెంకటరెడ్డిగారు పిసిద్ధిగా వేసేవారు. 

పా%రంభంనుంచి ముగింపువరకూ పే)క్షకులు అలానవ్వుతూ ఉ౦డ 

వలసిందే. 

ల 
గ 

| 

“గురంవు-గొ ల్లి సెసాలు 

వీళ్ళసంభాషణ గొప్పచమత్కారంగా ఉంటుంది ఇలాగ _ 

గొల్ల ఏ బాబూ! మిమ్మల్నే వనిపిలవాలి? 

గురువు ; మమ్మల్ని నువ్వు ఏవండీ అనాలి. నిన్ను నేను ఏవీరా అనాలి, 
తెలిసిందా? 

గొల్ల : ఆం తెల్చిందండ్రి. మమ్మల్ని నువ్వు ఏవండీ అనాలి, నిన్ను 
నేను ఏవిరా అనాలి, అంకేగదండీ! 

గురురు: కాదురానాయనా! 

గొల్ల : కాకపోవడమేటయ్యా. ఉప్పుడు నువ్వన్న మాటేగడా! పోనీ 
కాకెక్కువా బేమ్మడెక్కువా సెప్పు. 

ఏ వర్ణానాం బాీిహ్మడే ఎక్కువ. 
గొల్ల 4 మె శ్రే సచ్చిపోయినోళ్ళకి గతులుకోసం మదురుమీద కూడ్రెట్టి 

కాకీ ముట్టాలంటారుగానీ బేమ్మడుముట్టాలంటారా? అందు 
చేమ్మడుకంటే కాకి ఎక్కువంటాన్నే ను. అడిసరేగాని జంతు 
వుళ్లో ఎది సెండాలంజంతు నో సెప్పు. (ఛండాలం) 

గురువు ; గాడిదరా. 

గొల్ల ఏ గాడిదెక్కువా? బేమ్మడెక్కువా? 
గురువు : బ్రహ్మ డేఎక్కువ, 
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గురువు: నాకు కోపంరాదురా 

వ ( 
గురువు? దొంగపెధవా! ఏవనా 

గొల : మరమీకు కోపం ంరాదన్నా రుగదండీ: ఓడిపోయారోడ్, 

ఇలాచమత్కారసంభాషణ గమ్మత్తుగా నడుస్తుంది. 

ఫకిరువెషం 
పే9క్షకుళ్లో ఒకరినిపిలిచి యిలా జోస్యం చెబుతాడు, అతనిచె యి 

చూస్తూ “మీరు ౨. అంచెనకార్యం తప్ప కఅవుతు6ది, మీ కుడికంట్లో భాగ్య 

శేఖవంది. డమకంట్లో లక్షివుంది. తలచినతలపు, కోరినకో 5క కొన 

సాగుతాయి. వశీకరణరేఖవంది. ధాన్య రేఖవుంది. ధన రేభవుంది, 

మీలోకొచ్చేవుంది. ఏమివచ్చెనని అడిగారు మీరు. అదే మంచిఆలోసన. 
ఒక జంగంవచ్చినా, ఒక జోగివచ్చినా, ఒక భకీరవచ్చి నా యిద్దా 

మని మనస్సుళోకొచ్చివుంది. ఇదిగో హు స్పేస్ హ్ స్పేస్ కూరా బా హె 

మాం. ఒక రాతి నాకు పీరు కనిపించాడు. నాటినుండి తినగిమ్యడు, 

ఆకలి కానివ్వడు, దేశదేశాలంట డిప్పుతుంటాడు, జోస్యాలుచెప్ప 

మంటాడు, వెండిముట్ట వద్దన్నా డు, రాగిపుచ్చు కో వద్దన్నాడు, బంగా 

రమైతే పుచ్చుకోమన్నాడు. అంచేత మీరు బంగారము యిస్తై నా 

కభ్యంతరంలిదు తీసుకోవడానికి అని యాసతో మాటాడుతుంటే 

ఆతెలుగు యాసకూ అంతర్గతమైన అతనికోరిక చెప్పేకీరుకూ నవ్వు వస్తుంది. 

* వైష్ట్రవగురువ్ల, నిష్యుడు వేషాల) 

వీరి సంభాషణలు విజ్ఞానాత్మకంగా ఉంవాయి. వమచ్చుకుకొన్ని - 

శిష్యుడు : గాంమంలో గాలిగోపురంపెద్ద, జంతువులలో నందిపెద్ద, 
మృ గనులలో ఏనుగు పేద్ద, వృక్షాలలో తాళవృడ్షం పెద్ద+ 
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* “కూచిపూడి యక్షగానసాహిత్యము సంపషిదాయము వియో 
గము” నుండి, డా॥ చింతా రామనాధం, 
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పక్తుల2ె రాజందుపెద్ద, భూమికీ పర్వతం పెద్ద, తవురు 
ఛం 

మాకు పెద్ద-క కదూస్వామీ ! 

గురువు : కాదునాయనా! పెద్దలువేరేజన్నారు. పరమభాగవతులు, 

మాతృ |దోహి, పితృదో9హి, భాగిత్ఫుదోిహి, తదై వచకుల 
దో9హి, పంవైతే వీరవైష్థవాః 

శిష్యుడు ; అమ్మబాబోయ్ _ మాఅమ్మా, నాయనా, అన్నా, కులమూ 

పదీకాలాలవొటు చల్లగాఉండాలంటే మీవద్ద శి ష్య దిక ౦ 

మానేసి వెళ్ళిపోతానుగాని యిటువంటిజోధలు వినలేను 
స్వామీ. మీకు వేయినమస్కారాలు. 

గురువు ఏ; కంగారుపడకురాశిప్యా నేచెప్పేదివిను. మాతృ దో9హిఅంటే 

తల్లినిచంపినవాడు _ పరశురాముడు, పీతృదో9హిఅంటే తం 

డి)నిచంపినవాడు_ప9హ్హాదుడు, భా9తృ దోంహిఅంటే అన్న 

ను చంపినవాడు. విభాషణుడు. కులదో9హిఅంటే కులమును 

నాశనం చేసినవాడు _ ధర్మరాజు. ీరేగదరా మన పెద్దలు? 

ఇలా విమర్శనాత్మకంగా ఎన్నో విషయాలుమాల్లాడతారు యా 

గురుశిష్యులు, 

ఇక సోమయాజులు, సోమిదేవమ్మ, చాకలి, అనుమానపుభ ర 
వేషాలలో బండెడు హాస్యం పొంగిపొరలుతుంటుంది. ఇవేగాక తాగు 

బోతు వేషంలోనూ, ముష్టి వాడి వేషంలోనూ సమాజంమీద ఎన్నో విసుర్ల 

తోపాటు హాస్యజన నక మైనపాటలూ, మాటలూకూర్చు కుని వృదర్శిస్తుంటారు. 

ఈ కామిక్ వేషాలమాటలు నిర్ణిత మైలేవు, నటునిబట్టి, ఆక్కడిప రిస్థితిని 

బట్టి మారుతుంటాయి: కొందరు ఊళ్ళోవిషయాలను సుందుగా సేకరించి 

అవి కూడొాకలుపుకొని మాట్లాడడం కద్దు. ఆవూరివిషయమే హాస్యంగా 
వాళ్ళకళ్ళముందుకుతె స్తే మరీమజా గాఉంటుంది. ఒక్కోసారి అసలు 
నాటకంకంటే యీ స్పెషలు వేషాలే ఎక్కువ మన్ననపొందుతుంటాయి. 



333 

జానపదుల అభి చరాన tw రాటగాజ 

సహజంగా జానపదులు అభిమానించేవి పద్యనాటకాలే. అందులో 
ము ఖ్యంగా హరిశ్చంద్ర, చింతామణి గయోపావ్లై భ్య్యానం నాటక 'లఅవట్ల 
వీరి అనురాగం అపరిమితం. ఈ అనురాగాన్ని ఆసరా గారీసుకుని 
దదర్శ కులుచే సి తప్పులు అనంతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నాటకాలు 

నవదులకు ప్వీకపాతిములుగనుక యీ పిదర్శనలుకూడా వరామ 
కంచడం సముచితం, 

హరిశ్చందానాటక్రం 

తెలుగునాటకాలలో లక్షలాదిపితులుఅమ్ము డుపోయి వేలాది వద 
ర్మనలుపొ ందిననాటకం బలిజేపల్లి వారి హరిశ్చంద్ర, పుట్టిననాటినుండీ 
నేటివరకూ మకుటాయమానంగా "విరాజిల్లుతున్న యీనాటకం వట్టుకొనని 
నాటకసమాజంలేదు-వదర్శింవ బడని వూరూలేదు_చూడని జానపదుడూ 
రేడు, ఫ్ ఆదర్శా లవట్ల జానపదులకున్న మక్కువ చాలాఎక్కువ. జానపద 
హృదయం కరుణరసానికి ఇల్లి కరిగిపోతుంది. ఇది ఈ నాటకానికి 
జీవం. 

కాని యానాటిహరిశ్చ ౦ద్రవ9ిదర్శనలు చూస్తుండే నాట కం సత్య 
పబోధాగికా అసత్యవ్రబోధానికా అనేవీశ్న ఉదయిసోంది. అసరే 
నాటకం పెద్దది, పృదర్శన నాలుగుగంటలాపడుతుండి. డీనికితోడు 

కొందరునటులుతాలూకు స్పెషల్స్ జోడించగానే అడి ఆరుగంటలకు చేరు 

తుంది. దానికో పే9క్షకులు హరశం ఎ్రంవడి రాజభోగం, రాజ్యదానం, 

అడవి ళోకష్టాలు, కాశీలోఅమ్మకం అయిపోగానే లేచిపోతున్నారు నిద9కు 

ఆగలేక. 'ఇక్కడివరకూ కనబడేవి సత్యానికిపట్టిన కష్ట షారగనుక యీతరం 

జనంసక్యపాలన అరి “ష్టదాయక వున దిదడిః బోరణిలోవడే ప9మాదమః ౦డి. 

నిజానికి “నత్య మేవజయతే”అనేస సందేశం నాటకా౭తందాకాక్రూరు చఛ్రన్నువాళ్ళ 

కే అందుతుంది. సత్యనిష్థాగ_మ్లశెన హరశ్ళ ందుినికి ఓడిపోయిన విశ్వా 

మితు9 కు తనుసంపాదించ మకున్న యావత్తవఃఫలం ధారబోయడం, 

శాశ్వ తక్తీ రని పృసాదించడం, పార్వతీపరమేశ్వరులుదర్శ నమిచ్చి దీవిం 

చడం వంటి సత్యపాలన సత్ఫలితాలు జనం చూడకుండా వెళ్ళిపోవలసి 
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వసోంది. దానితో అబదంఆడకుంటే అన్నీ అనర్లాలే అనే అపార్థంవచ్చి 

డౌ వ్ చ ఎవ థి అ వ ర 

ఇ సె నిజంచెప్పరాదకేనిశ్వ యానికివ_్త అది పే9క్షకులతప్పు కాదు _ ఆర 

అనాలే 
రం ఆజ్ 

గంటల పిపుపదక్మించే ప్రేక్షకులతప్పు. చేంతాడురాగా లతో నాటకాన్ని 

గానసభగామార్చి కలహకంరి, కాలకౌశికుడు, శిష్యులు, వీరబాహుడు 

పాత్రలు విశేషంగా పెంచేసి పాగ్గదిసి లాగేసరికి. అనవసరంగా నాటకం 

ఇెట్టింపై పే క్షకులఓర్చు ను పరికించి అసలుసందేశ ఘట్టంసమయానికి 

అందరూలేచిపో వడం యిప్పుడు జరుగుతున్న సంగతి, 

ఆబనాంకరం౦ (ఇ 

తృతీయాంకంలో హరిశ్య ంద్రడు అరణ్యానికి వేటకువచ్చి నవ్పుడు 

నేటిపదర్శకులు మాతంగకన్య నొకదానిని పృవేశ పెడతారు, ఆమె జయ 

మాలినిలా సేక్సీగా నృత్యంచేస్తూ అడి, పొడి హరిశ్చ ందు9క్జి తనను 

పెళ్ళాడమనికోరగా అతడు నిరాకరిస్తాడు. దానికామె కోపించి తండి 

యైన విశ్వామిత్సుని తీసుకువస్తుంది.. విశ్వామితు)డా మెను. పెండ్లాడ 

మనగా హరిశ్చ ందుడు “సిగ్లేలాగునలేకపో యె తనకుస్” అనేపద్యంలో 

“ఎసూహింపక మాలకన్ని యఖ దోయింబొంది అర్మాన్వయం బగ్గిందోసె 

నటంచుభీయనరె నన్నా బాలగోపాలమున్” అంటాడు. ఇక్కడ “మాల 

కన్ని యలదోయిం” అంటే ఇద్దరు మాలకన్ని యలు అని అర్థం. ఎదురుగా 

ఒకతేవుంటే హరిశ్చ౦దుడు ఇద్దరనడం అబద్ధానికి ప9త్యక్షసాక్ష్యంకాదా? 

బలిజేపల్లి వారు (వాసినది మాతంగాంగనలు ఇద్దరే. అందుకే *దోయిం” 

అని వ్యాశారు. ధనాభావంవల్లో, నటీమణుల కొరతవల్లో ప్రదర్శకులు 

ఒక్కతెనె ప9వేశ పెట్టి ఆ పద్యం మార్చకుండా హరిశ్చందుినిచేత అలాగే 

చదివించి ఆదిలోనే అపాతినోట అబద9పలికించడం అన్యాయం. ఇక్కడ 

దీనితోనే విశ్వామితు)డు నెగ్గేన్తున్నాడు. ఇక మిగిలిననాటకం అనవసరం, 

అందువల్ల ఇది సరిచేసుకోవాలి, 

ఇక ఇదే అంకంలో విశ్వామితు9)నికియవలసిన సొమ్ము విషయంలో 

హరిశ్చందుడు “ఒక్క మాసంబు గడువొసంగిన నేపాటుననై నంబడి మీ 

సొమ్ము చెల్లించెదను” అంటాడు. అప్పుడు విశ్వామితు)డు కూడా శిష్యు 

నితో “నక్షత)కా! ఈతడు మనకీయవలసిన రొక్కము నెలదిన ములలో 

నిచ్చునట” అంటాడు. కాని కాశీసీనులో నక్షతకుడు హరిశ్చందునితో 
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“నీవడుగుకొనిన నలుబదిదినహులు నేటితో తీరుచున్న వి. ఇంతదనుక 

నీవు నాకిచ్చిన దొక్కకాసైనలేదు” అంటాడు. మాసముఅంటే 80% రోజు 

కీగా! అప్పుడే 40వరోజుకూడా దాటివోతోందే! మరి మాటతప్పినబ్లేగా! 

ఒర వెళ పుస్తకంలో నలుబదిదినములుఅవేది అచ్చుతప్పు=యితే సరి 

చేసుకుని మాట్లాడాలి, లేకుంటే హరిశ్చంద్రుడు తననోటవెప్పిన మాసం 

గడువు దాటిపోయి మాటతప్ప్ని నట్లవుతుంది, ఇది నాటక లక్ష్యాని కేభంగం, 

హరి న్స 0 ద్ర పాత 

విళ్వామితు9డు మాతంగాంగన ల పరిణయమాడమన్న ప్పుడు హారి 

శ్చందు9డు తన పొంయమునుగూర్చి “వయః పరిపాకము తప్పు చున్న 

యది” అంటాడు. దీనివల్ల ఇతడు వయసుమీరినవాడే అని తెలుస్తుంది. 

అటువంటప్పుడు కురవాడిలాకనిపించే పిల్ల వాళ్ళూ, రాచఠీవి బొత్తిగా 

లేని బక్కువాళ్ళూ, పొట్టివాళ్ళూ ఈపాతునిర్వ హణకు సిద్ధపడడం మంచిది 

కాదు, 

హరిశ్చ ందు9డు సుక్షతి0యుడు _ మహోదారుడు _ ధీరోదాత్తుడు, 

తన సకలా౭ంబోధి పరితభూ వలయ మెల్ల “భ్రావంబందొక శంకలికొసగితిన్ 

ర్త 
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మొదలగు అనేకపద్యాలదగ్గర విచారిస్తున్న ట్లు నటించడం ఆహాతీకు 

అవమానం. అంతకంటే దారుణం భార్యనమ్మినతరువాత, విడిపోయే 

టప్పుడు భోరుమని ఏడవడం, “కొడుకా కష్టములెన్ని వచ్చి నను” పద్యం 

పాడుతూ కన్నీరుకార్చడం. ఈ ఏడ్పులుచూస్తుంటే గొవ్పకి రాజ్యం 

యివఇడమెందుకు తరువాత ఇలా ఏడవడ మెందుకు అనాలనిపిస్తుంది. 

కాబట్టి యీ పద్యాల్లోని భావపకటన 
ఎంతో గంభీరంగా చెయ్యవలసివుంది. 

'ఘమొల్లుమని ఏడవలసింది తనుకాదు, సామాజికులు అనేది యీ పాత్ర 

ధారులు గుర్తించడం అవసరం. 
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కలహకంరఠిఎనరు!? 

నాటకాంతంలో విశ్యామితుడు హరిశ్చందునితో “పనిగ తెగ నీ 

వనితను గొనినాతడు బాలచంద9కో టీరుడు”' అంటాడు. అంటే చంద) 

మతిని బానిసగకొన్న కాలకౌశికుడు పరమేశ్వరుడు. దీనివల్ల అతని 

భార్యయైన కలహకంకి పార్వతీదేవి అని తెలుస్తోంది. నెటిప్రదర్శనల్లో 

యా కలహకంథిమాల్లా డేబూతులు చింకామణిలో శ్రీహరి బూతుల్ని తల 

దన్ను తున్నాయంటే అతిశయో _క్తీకాదు, రచయితవాాయని ఒకబండెడు 

స్వగతం బట్టి పట్టుకొచ్చి, ఎకసక్కేలాడుతున్నా రంటూ ప౦క్కి6టివాళ్ళనీ, 

పిల్లలుపుట్టించలేని అసమర్థుడని మొగుజ్జీతిడుతూ హాస్యంపేరుతో అశ్లీలం 

పలకడం ఆపా త9ికు అన్యాయం, వోనీ యీామాటలు చందంమతి ఉండగా 

అంటే అమెవద్ద అట్లు నటించవలసిన అవసరంవుందిగదా అని సరి పెట్ట 

కోవచ్చు - కానీ ఎవరూలేకుండా తను ఓ అరగంట ఆశ్లీఆపదాలతో ఏక 

పాతాాభినయంచెయ్యడం పార్వతీదేవికి అపచారం. రచయిత ఆమెను 

గయ్యాళిగా చూపినది చందముతి సమక్షంలో మాత9మే, ఇది గమనించ 

కుండా పాతృధారులు నటిస్తుండడం శోచనీయం, 

వీరబాహుడు విలపించడు దేనికి ? 

అసలు వీరభాహుడెవరు? చివరకు విశ్వామితుగ ౪ 3 

శృందు)నితో “నినుదాసునిగగొన్న కాటరేడు యముడుగాని కడజాతి 
వాడుకాదు అని, ఈనాడు చేస్తున్న పృదర్శనలళే వీరబాహుడు పాతి 
ధారులు హరిశ్చందునికి కుండ, కర యిచ్చి కాటికాపరిగాప 

శ్చృందు)ని తను కష్టపెశుతున్నానన్వరితపిస్తూ గంపెడు స్వగ 

పశ్చాతాపం ప్రకటిస్తూ కన్నీ రుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. తను పెట్టే 

కష్టాలకు తట్టుకొనికూడా సత్యంకోసం నిలబడగలడాలేణడా అనే పరీక్షణెయ్య 

డానికిదిగివచ్చిన వేలు యముడు. అంటే ఒక ఉద్దేశంతో ఆ కష్టాలు 
తనేకల్చిస్తున్నాడు, అటువంటప్పుడు తనేవడవడ మేమిటి? పశ్చాతాపం 

దేనికి? ఇదిచాలా ఆసంబద3. రపయిత అలా వాయలేదు, పరీక్ష 

మేరకే ఆపాత) వ్రాశాడు. దానికి స్వంత పై త్యంకల్పించేసి ఓ అరగంట 
పైగా యముబ్జి మనముందు ఏడ్చించడంవల్ల కథకుకలిగిన బలమేమిటి? 

“కయిమాక్సు”లో అసలుకథ పెగంపుంజుకుంటుంటే దాన్ని ఆప్పుజేసి 

చెప్పుతాడు హరి 
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బా జూం నజ కీనుదాకే కూర్చో లెకుండా చెస్తున్న వి యిలాంటి అనవసరపు కల్వ 

కరబాహుడు యముడుఅనేది యీ కథలో “ల్యిష్ట”.. అద్ చివరిదాకా 

గు ప్తంగావుండి ఆభ? నతెలి'స్తేనే సరిగా నర్వహించబడినట్లు, అందుకే 
రచయిత యిది చివరన తెలిపొడు. ఇది ఆ స్వగతంలో ముండే ఇచ 

యడంవల్ల కావలసిన సస్పెన్సుపోతోంది. రచయితివ్లా; వాను డె (| 

టోంది. ఇక యీ నాటకంలో సుఖ్యమైన అంశం ఆఫడన దొరకి 

పరమేశ్వరులు ప 9త్యక్ష మై హరిశ్చ ందు9గి మెచ్చి వరము లనీయడం 

వగైరా, ఈ భాగాన్ని ఎవ్వరూ పద ర్శించకపోవడంవల్ల సత్యవాక్కుకు 

వచ్చి న సద్యఃఫలం చివరికిమిగిలిన కొద్దిపాటి పేక్షకులకుకూడా తెలి 

యడంలేదు. 

అందువల్ల నేటి పరిణామవేగాన్నీ, వాతావరణాన్నీ అనుసరించి 

షేక్స్పియర్ హేమ్లెట్, మేక్బత్ వగై రానాటకాలు ఎతీ9డ్జిచేసి ఎలా 

చేస్తున్నారో అలాగే ఈనాటకాన్ని కూడా అక్కరలేనిభాగాన్ని తగ్గించి 

మొ త్తంనాటకాన్ని రెండున్న రగంటలకు కుది స్తే ప్రేక్షకులు మధ్యలో లేచి 

పోయేరన్న భాధ పిదర్శకులకూశండదు, నాటకం అసాంతం చూడలేక 

పోతున్నా మన్న బాధ పే9క్షకులకూఊండ దు. 

శచాంతావమం౭ఇీనాటకం 

పారిచీననా టకాలలో యీనాటికీ జానపదులలో సజీవంగా నిలబడ 

గలిగిన నాటకాలలో కాళ్ళకూరి నారా యణరావు?7రి “రింతామణీ” ఒకటి, 

దినికి కారణం యిందులోని కథా సంవిధానం, సార్వజనినముు సార్వ 

కాలికమూనయిన _సాంఘికవ్రియోజనంగల యితివృ త్తం, కండపుష్టి 

కలిగిన పద్యరచన, రచనాశిల్పం, రసపోషణ, అలంకారప్రయోగం, 

చతురోక్తులు, మధులో క్తులు, హాస్యోక్సులు కలిగిన సన్ని వేశాలు భిన్న 

మన స్తత్వాలుగల తారాతోరణం ఈ నాటకాన్ని పండిత పామర జనరంజ 

కంగా " చిరంజీవిని చేశాయి. 

ఇందులో ముఖ్య పొతిలు బిల్వ మంగళుడు, భవానీశంకరుడు, 

సుజీ శెట్టి, దామోదరుడు, శ్రీహరి, చింతామణి, చితి రాధ. 
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యు 

డం 

2 F అబ్బ మ 

నాటకం దృశ్యకావ్యంగడా ! దనికి ముందుగా పాతల 

వె 'ర0చు 
ఖా. 

ధ్యంగాదు. ఇందులో ఆ పొత9ల వయస్సులూ, స్వభావాలూ శైలి 
ef 64 

ళో 

యాట అని మో దా ~ ంచుకొనిదే ఆహార్యం, వాచికం నాపై ne స్త్ 
సై 

ళా ఓ 
జ్ 

ఇ) గన 

ణి కి 1} ప్ oO th ర ణా ర్య ౧ ర్మ <9 tg £9 త £9 నిన్ న్ భర్త (| /] "త TT శ గ | నం ల a) 

ర్య య్యవలసి ఉంటుంది. 

చిష్వమంగళుడు, భవానీశంకరుడు సహా ధ్యాయులుగాన విరివుకిక్రీ 

ఇంచుమించు ఒకేవయస్సు అయివుండాలి. విశ్వ మంగళుడు, దామోదరుడు 
మితు9లుగనుక వీరిరువురిదీ కూడా దాదాపు ఒకటీవయస్సుగా భావించ 
వచ్చు. అంటే ఈ ముగ్గురూ సమ వయస్కులు, వీరికందరికీ భార్యలు 

న్నట్లు చెప్పాడేగాని ఏజక్కరికే పిల్లలున్నట్లు ఎక్కడా చెప్పలేదు, అంటే 
వీళ్ళంతా గొడాశ్ళ్ అనుకోలేంకదా! అందుచేత వీళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళయి 
యింకా ఎంతోకాలం కాలేదనిమాత)ం మనం అనుకోవాలి, ఆరోజుల్లో 

మగవాళ్ళ పెళ్ళివయస్సు సాధారణం గా 20_కిక్ సంవత్సరాలముధ్య 

వుండవచ్చు, 

ఇక సుబ్బిశెట్టి - ఇతనినిగురించి చింతామణితో శ్రీహరి అన్న 
మాట “అతడిమధ్య తండికన్ను లలో కారంచళ్లి. కాసులకుకాసులుతెచ్చి 
ఖర్చు పెట్టుచున్నా డనికూడా విన్నాను” అందే యతను తం౭డిగిచాటు 

బిడ్డన్న మాట. డబ్బు స్వేచ్చ గాఖర్చు చేసుకొనే అవకాశంరాని వయస్సు, 

దీనినిబట్టి ఆలోచిస్తే స్థూలంగా ఆతని వయస్సుకూడా £5-27 ల మధ్యే 
ఉండవచ్చు. మరియా పౌత 9లు ఆరుపదులుదా టి పళ్ళూడిపోయిన 

ప౦ముఖులు వేస్తుంటే జాచిత్యం సంగకేమిజి? 

ఇక శ్రీహరివయస్సు చెప్పడానికి శమసడనక్కరలేదు. ఆమెను 
గురించి దామోదరుడుచేసీన వర్ణననుబట్టి ఆమె 70 వీండ్ల పై బడ్డముసలీది 
అని తెలుస్తోంది. కవిచెప్పినవాలకం ఇంతస్పష్టంగావుండగా కొందరు 
శ్రీహరిపాతధారులు నడివయస్సు పిళ్లలాతయారై. బండబూతులు మౌట్లా 
డుతూ బిగిసడలని భరతనాబ్యాలు కట్టడం మరీవిడ్డూరం. పైగా స్వగ 
తాలరో జులపోయి దశాబ్దాలుగడిచిపోయినా నాటకంలో వ్రాసిన స్వగతాలు 
చాలవన్నట్లు రచయిత ' కవిత్వానికి వీరిపెైత్యంకూడాజోడించి చేంతాడు 
లాంటి స్వగతాలు పుట్టలకొద్దీవాగెయ్యడంచూ స్తే యిది “చింతామణి” 
నాటకమా “శ్రీహరి, సుబ్బి శెట్టి” నాటకమా అనిపిస్తుంది. 



క పసపచు, సుందనాలగ 
లా 

అడేడి బళషమంగళుని యా శిందిపదాంలె మనకు కళ కుకటినల 
భం లో జ జ స 

కనబడుతోంది, 

on * tr 5s 6 మల గజ బిల్వ :- “ఓహో ఏమి సొందర్యము! 

ఊం. రెప్పలు వాల్పకుండిన ధరితిరిని బాదను: లంటకుండినన్ షు 

దప్వజరంభయో, షృుతాచిలుం,. మేనకరౌరాయటంచు సీ 
కప్పురగంధిపట్ల భమ కల్షకపోవున? కూ అంజలీ 

డిప్పు రమందె యిట్టి జలపక్షణ యున్న దటంచుగప్పు 

డున్”, 

స్త్రీకి యీ లాలిత్యం, లావణ్యం, సోయగం సాధారణంగా 18- 

28 ఏండ్లమధ్యనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈమెకూడా 24-28 ఏండ్ల మధ్య 

నవనవలాడుతూ నాజూగ్గా వుండివుండాలి. కౌని నేతికాలంలో యీపాత) 

వల్ల మాలినవొ ళ్ళు పెంచుకుని వయస్ప్రమీరినవనితలు వేస్తున్నారు. 

ఇక రాధ: ఈమె బిల్వ మంగశునిభార్య' కావడంవలన - హెందవసంప9 

దాయానుసారం ఆమె అతనికంటె ఎంతోకొంత చిన్నదే అయివుండాలి. 

కనుక ఆమెవయస్సు 20 _ 24 సంవత్సరాలుగా చెవృవచ్చు. భవాని 

శంకరుడు చింతామణితో బిల్వ మంగశునిగురించి చెప్పేటప్పుడు “అతని 

భార్య భూలోకరంభి” అంటాడు. 'అంటే యీమెకూడా అద్వితీయ 

సొందరగ్గివతె అని తెలుప్రోంది. అతను ఆమాటవృయోగించిన సందర్భ 

మునుబట్టిచూ స్తే ఆమె యించుమించు చింతామణికంచె సౌందర్యవతి 

కావచ్చునేమో అనిపిస్తుంది. అబువంటిపోొతరిను నేడు నాటకాలలో ధనా 

భావంవల్లనో, తగుశంద్దలేక నో, నటీమణులు లభఢింకాకనో మొక్కుజడిగా 

ఎవరో ముగంముడతటుపడిన ముసలమ్మతో నో, రూపురేఖలులిని అనా 

కారితోనో వేయించి తంతునడిశే పీస్తుండడం చాలాఅన్యాయం. 

B Pop 

చీవరిపాత్ర చిత) : ఈమె మాటల్లోని అమాయకత్వం వయసు 

రని వీదిగిఎదగని కనుగాయ మన స్తశ్వాన్ని సూచిస్తుంది. ద్వితీ 

యారికరలో ప్రవేశిస్తూ “అమ్మా! ఎవరో సుబ్బి శెట్టిగారంట, పెద్ది శేట్టి 

గారికొడుకరట, తోవలకొచ్చి అక్కయే్యంచేస్తోందని అడిగారు. అమటున 

అడింటిసెపో స్మ 2)? అని ఆలోచిస్తుంది. ఈ మరుపుధో రజి ఎదగని 
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న క ల 
మన సక్తాన్ని తెలుపుతుంది, అంతేగాకుండా ద్వతయా6కంళలి చిత్ర 

అతల 

పవెకిఓినవుూతో “మాయక్క పక్కన్నుంచుంటి మా 

బావగారి మొహాన 3౦ ఇలు గొచ్చి దో?” అనేమాట అపహరిపకస్థతిన్ కెలుపు 

ఆడవారివిషయంలో ఎడిగీ ఎదగని వయస్సు అంటే 12.15 సంవ 

తరవః లమధ్యనే. ఇలాంటివెహాడికి 10ఏండ్లుకూడా పూ 6గారాని ప పసి 

పిల్లనో, రేక పాతికేండ్తుదాటిన మధ్యవయసుమనిషినో ఎన్ను కొనడం 

జాచిత్యంలేనివని. 

చింతామణి స్వగతంలోని మాటలవల్ల చివరికి వితుఏవరో మనకు 

స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. “పాపము - పూలదండకిది యెంత మొగము 

వాచీయున్నదో! భగవంతుడేమి పాపముచేసినకగె ఇ లకు పుడుపుగ తెల 

యింటదాస్యమును, కోడరికము పౌ? ప్రింపచేయు నోగాని 

గి “సానికిని జారులకు మితిలేని సేవ 

కూరయును, నారయునులేని _ కూడు హాని 
కట్టి చింపిన పుట్టము - కటిక నేల 

పడక నిలువెల్ల కోతలు _ వాతలు గద” 

అంటుంది చింతామణి, దీనినిబట్టి చిత యిందికోడలయినా కావాలి, 

లేదా దాసియైనాకావాలి, కోడలుకాదుగనుక దాసీపిల్ల అని నిర్ధారణగా 

.. తేలుతోంది. ఇప్పుడయినా యామె ఆహార్య మెలావుండాలనెది గంహించాలి 

యీమెచేత దెరికాట్్ దెర్గిస్ చీరలుకట్టించే సమాజాలు. 

చింతావుణి దైవభక్తురాలా ? 

చింతామణి మొదటినుండీ దై వభక్తురాలనీ, కాబ్ట చివర విరాగిని 

అయిపోయిందనీ కొందరు అంటుండడం వింటుంటాం. అలాభావించిన 

కొందరునటీమణులు ఈ పాత) ప్రవేశందగ్గరనుంచీ వీలుదొరికినప్పు డల్లా 
మీరాబాయిలా భక్తిగీతాలు దంచేస్తుంటే ఈమె నిజంగా ఆదినుండీభక్తు 

రాలేనేమో అనేభావం కలుగుతుంది. కాని కవి ఈమె తొలుతనుండి 

కృష్టభ క్తురాలని ఎక్కడాచెప్పలేదు. కవివ్శసిన ఆమెమాటలనుబట్టికాని, 



వశే! 

ఆమెనునురి చి ఇతరులువెప్పిన మాటలనుబద్టిగాని ఆమె ఆదినుండీభకి 
అటే 

తర్పరతగలిగిన వనితగా ఎక్కడా కానరావడంలేదు, ఇకపోతే చేశ్యా 
వృ క్రిమీద అప్పుడప్పు డు అస నా ఒలపగుతున్న చేశ్యగామా తం కనబడు 

తుంది. 

అలా అసహ్యాంచు కోవడం "ఇక కువాలుగనుక అన భావించడం 

హెతుబద్ధంకాదు. సానివృ షా ఓ ఆమెకు యిష్టంలేదనీ, సంసారిగా బత 

కాలని అంతరాంతరాల్లో ఆమె మనస్సు కోరుతోందనీ మా తం ఎవరయుదా 

అందే ఒప్పు కోగలం. “ఇంతేకాదు _ శ్రీహరి భవానీని బయటకుతో?లిచేయ 

మనిచెప్పినప్పుడు చింతామణి “అంతసామ్ముపెట్టినవానిని ఇ ౦ త లోనే 
ఆవలకుకొట్టలేక చూచుచున్నానమ్మా” అని చెప్పేమాటలవల్ల ఆమెలోని 

మానవత్వం మనకు కనిపిస్తుంది. కాని అది దై దై వభ 1] కాదు. జక వేళ 

ఆమె భక్తు రాలే అయితే అసలామె వ్యభిచారం "అనే సీచపుపని చె య్యనే 

చెయ్యదు. అలావేస్తూ భక్తిగీతాలుపాడుతూవుంటే అది దొంగభ క్రీ 
అవుతుందిగాని నిజమైనభ కి అనిపించుకోదు. 

అయితే ఈమె ఆఖరున హఠాత్తుగా భక్కురాలుగా మారుట ఎలొ 

సంభవమనేది వంశ్న, విజ్ఞులై నవారు ఏదోజకసం ఘటన మూలంగా 

చకితులై_ అలామారిన ఉదంతాలు లేకపోలేదు, పాంచ్లీనకాలంలో 

వేమన, అర్వాచీనకాలంలో చలం యిలా మారినవారే. ఈమెనుకూడా 

ఆ కోవలోకి చేర్చడంలో తప్పులేదు. కారణం ఈమెకూడా ఉద్ధండవండి 

తురాలుగనుక. అయితే ఈమెళో ఈమార్చు రావటానికి యీ నాటకంలో 

చూపిన కృష్ణాషమినాడు ఏపే9రణాలేకుండానే కృష్ణభ _క్రిలోపడిపోయినట్లు 

చెప్పడం అర్లవంతంకాదు. కలలో, శ్రీకృష్ణుడు కనపడి ఆమెను. మార్చి 

దేఫేడంటే అది వేరే విషయం. ఆమె పూర్వ జన్మవానన వర్ల అలామారి 

పోయిందని అలౌకికవా వాదంచే స్తే వారికి ఇక చెప్పిదేమీలేదు. కాని 

హృదయమున్న మనిషి మారడానికి ఈకృతి)మవద్ధతి . ఏమీఅక్కరలేమ* 

తనమీదమమకారంతో గాలివానలోతడిసిపోయి, ర “కపుమరకలతో హోరు 

గాలిలో తండి)శవాన్ని విడిచి, భార్యశవాన్ని తెప్ప గా జేస్తొన్ విర్షుధాటి 

వచ్చిన పి]యుజ్జిచూసినప్పుడు ఇంతటిదారుణానికీ ఘోర శవాత నికే 

ఇంతటి ఫీభత్సానికే తానేకదా కారణమనే భావనవస్తే అది మానవత్యం 

గల ఆమెహృదయాన్ని కలచివేసి, నిలువునాదహించివేసి నిజంగా 

విరాగినిజేస్తుంది. ఇలాచూపిస్తే వా_న్గవికపోకడకూడా అవుతుంది, 
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దాకాదరుడుగాయరకుణా? 

ఈ వేషంవే సేవాళ్ళు సాధారణంగా నారదునిపొ తల్రాగ తెగప్రాక్డి 
యడ మే ప్రధానంగా పెట్టుకుని వేస్తుండడంవల్లా, ఎప్పుడూ హోస్యప్పక్షూట 
ఉచ్చ రించడమె ఎరుగనివాళ్ళూ, పద్యాలు కట్రాడిలా నిలబడి బడిప్పిలా 
లా దడదడా అప్పగించేసి, వేంతాడురాగం తీసిపారేసేవాళ్ళూ ఇంత 

వర కూ ఈపొత9) ౩య్యడంవల్లా పే9క్షకులలో దీనికి గాయకుడుగా ముద 
పడిపోయింది, వా స్తవానికి పాతియొక్క వచనంలో సున్ని తమైన 
పిస ముంది. శేడియౌబావగారిలా మాటవిరిచి చక్కగా హాస్యపూరిత 

అభినయంతో అంటే యిది అన్ని థ్లినీమించిన సున్నితమయిన కౌ మెడీరోల్ 
అవుతుంననేది నిస్సందేహం. 

“6p 

తొలిరంగంలో దామోధరుని ఒకభక్ష్తునిగా చూపాలనేది భావం, 
దానికోసం తెరముందుకువచ్చి తిక్కశ్రగారివద్య్యం “అరయన్ శంతన్సు 
పుతు? పై” అనే మ క్తేభంఅంతాచదివి ఆపెన బోలెడురాగంతీసి బల్ల 

మీదున్న రాధా, విళ్వమంగళ వాతగల్లను ' బలితీస్తుకోవడ్డం నాటకానికి 

రేమ్యేతన్గు ' చెడగొడ్డుకోంది.. " దాన్సికిబదులు డ హరేరామ “హరేరామ 

రామరామ హరేహ్హర్కే హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణకృష్ణ. హరేహరే” అంటూ 
పివేసిస్తే ఫే దామోదరుని భక్తి భౌవం యిట అర్థమ్లవుతుంద్దిగద్దా! దీనివల్ల 
పక్క పోత్రలు దెబ్బ కిననక్క రలేదుకూడా, నగ 

పివేశంలో సుబ్బి సెల్టీ చీంతామణిీని చూడగానే ఏెరిఇమొగంచేసి 

అదిరిషోతున్న ట్లూ, బెదిరిపోత్లున్న ట్లూ వెకిలిఅభినయంతో గంటన్నర తినేసే 
హాస్యనట్న్సలు ఒక్కస్రంగతి గుర్తుంచుకోవడం అవసరం, ఇతడు వచ్చి 
వ్యభిచారి. రంగానాయకి అనే సానింటికి 7, 8 సార్లు వెళ్ళానని తనే 

ఒప్పుకుంటాడు. ఇక తెల్లుగే. సరిగారాక అత తమ్మను “లతప్ప” ని 
నాటుగా మాట్లాడే యీ సెట్టిపాత్రకు పాత్రధారులు స్వచ్చ మైన. ఇంగ్లీషు 
మ్లాటల్లుక్రూడా జోడించి గుపె ప్పె య్యుడ్డం ౨మిన్యాయం? ఫొఫ్య్యాన్ని సృష్టం 
చడం కోసం నాటకం సేసి స్వంత డై లాగులు అసందర్భంగా. కట్టం 

కొద్దీ వాగెయ్యడంకాదు సమర్థత, పాత) స్వభావాన్ని కన్లుగొన్రి వీల 
నంత్రవరకూ అందులోని మాటలతోనే ' మెరుగుశతేవడం, అందునుంచి 
అభినయంతో హాస్యం పట్టించడం ఉక్తమనటుఅ లక్షణం, ఉన్న 
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టెక్స్టు వదిలేసి నాటకంనడవకుండా గంప లకొద్దీన్య గతంతో 
భినయంలాచే సస సా స్రజినీ, లై మునీ మింగెష సూ పచ్చి బూతులు 

మాట్లా నా డస్తుంటే గవర్న మెంట్ నిషేధించవఆసింది భోగంమేళాలకం జే 
యందు చ చింతామణినాటకాన్ని అ అసిచె 'పృవలసివస్తుంది. శ్రీహరి, సుబ్బి 

సమాధి చేయడం డింతవ్యంకాదు, 

గయోపాఖ్యానం 

ఏకపొత్రా 
స్నో 

ఇష్ణద్దరూ వ్ నాటకాన్ని లా సజీి 

పా9చీన తెలుగునాటకాలలో విశేషవ9శ _సిగన్న మేజీనా "టకం 
చిలకను ర్తివారి గయోపాథ్యానం, లక్షప్రతులకుపై గా అమ్ముడుపోవ 
డమే డిని విశ్ రిష్టతకు ప9త్యక్ష తార్కాణం, ఆంధ్రిడేశంలో యీప్రద 
రన జరగని ఊరూ లెదు పిదర్శించని పౌరాణికనాటకసమాజమూలేదు. 

ఈ పారిచీననాటక సమీక్షకు ఆధునికపు  తూకపురాళ్ళువాడికే 
విమర్శనావద్ధతిశే విరుద్ధం. దీని కొలబడ్దలు వేరు. సంస్కృత నాటక 
లక్షణా.లతో వారియబడ్డ దృశ్యకావ్యం. " బెర్నార్డ్ షా పొలోగ్ప్లాగః 
నేటి ముందుమాటలాగ నాడు నాంది. ప్రస్తావనలు ఉండేవి. 

నాట్రకం పొరిరంభిం: చడానికి ముందుళ్తచరి. వేక్షర్య నిశేషం నాంది. 

ఇది పూర్వ రంగం. ఊశ్తరరంగం అవేధి నేపథ్యంలో చెప్పబడే ఆశీ 

సుం అదియిందులో "బ్రహ్మ నయము నోఒంతిన్? అనే వాక్యం అం 

తంగ్లాగల ప ధ్య ౦. ఉ త్రరరంగంత్లో సూత్రధారుడు, నటి వృవేశించి 

నాటకాన్ని గురించి, రచయితనుగురించి, ప్రదర్శ నగురించిచే సే. వసం 

గం, బుకువర్జన అనంతరం ప్తాత్రుపంవేశం . స్తూచించడం ప్రస్తావన 
అంటారు. ఇందుకో నాటకరచఛయిత “చిలకమర్తి ఆని, యుతివృతత్తం 

“వసుదేవాత్మజ ఫి పాండునందనుల పంవాధ్ధంబె”. అని చెప్పి వసంత 

బుతు వర్ణన చేసి “సూత్రిధార్గుడు నటితో స్తాత్యకియు, కౌశికుడు కైర 
చాటునుండి చూచ్చుున్నా రుమనవంక నుదతిరమ్ము”. అన్లి'ష్లాత్తుఫర్ధివే 
శం స్తూచింఛి నిష్మరమిస్తారు. ఇలా లక్షణ బద్ధంగా ప్రౌధంభత్ష వుళుంది 

యో నాటకం. 

"ఇక యితివృ త్తానికొస్తె ఆధునికంగా య్లోకథ యిల్తాభెవ్నవళ్చు . 

గయారావు అనే ఒకాయన కారులోవెళుతూ” బయటకు ఉఊ మ్మేశాడుచూడ 
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కుండా, ఇది ఆం డ్డువప౦0క్క.. లబడ్డ కృష్ణమూూర్తి అనే కామందుమీద 
పడింది. ఆయనక్కోపం వచ్చింది. కారులోవెళ్తివారె 

కుని 18 గంటల్లో ఆ గయారావుని “మర్దర్” చేస్తానని 
ఇది గయారావుక తెలిసి హడలిపోయి మండల ప్రసిడెంటు 

కెళ్ళి రక్షించమన్నాడు. ఆకృష్టమూర్తి బలంతోనే నేనుప్పెసిడె 

యాను, నావల్లకాదన్నాడు,. గయారావు. బెంబేలె త్తిపోయి తిరుగు 

తుంటే నారయ్యనే ఆసామీ ఓచిట్యా చెప్పేడు. పక్క ఊరిలో కృష్ణ 
మూ ర్రీబొవ అర్జునరావున్నా డు, అతనికాళ్లమీదపడి. రక్షిసాౌనంచే 

గాని విడిచి పెట్టకు. బావగారితో తగువుకు కృష్ణమూర్తి సిద్దపడడు, 

దానితో నిన్నా డిలేస్తాడు. నువ్వు ముందుమాతుంవి షయంచెప్ప కుండా 

వాగ్గానంపుచ్చు కో అని సలహాయిసాడు, గయారావు సరిగ్గా అలాగే 

చేస్తాడు. అర్జునరావు అభయమిస్తాడు. కృష్ణమూర్త పుట్టింటిదగ్గరున్న 
చెల్లెలు సుభ దమ్మనిపంపిస్తాడు యీ గొడవలోకి రావద్దని భర్తకు 

చెవృమని,. అర్జునరావు ఆమె మాట వినలేదు. కృష్ణమూర్తి స్వయంగా 
వచ్చి నయానా భయానా చెప్పి చూసాడు, అర్జునరావు లొంగకుండా 

గయారావుని రక్షించడం కోసం పోరుకు సిద్ధపడ్డాడు. అప్పుడు మంతి) 
శివయ్యగారొచ్చి ఆదెబ్బలాట ఆపుచేసి, కిందికిచూసుకోకుండా ఉమ్మి 
వేయడం గయారావుతప్పనీ, తెలియకజఉామ్మేసినదానికి ఏకంగా చంపె 
య్యడానికేపూనుకోవడం కృష్ణమూర్తితప్పనీ, ఆలోచించకుండా అభ 
యం యివ్వడం ఆర్జునరావుతప్పనీ చెప్పి, ఇద్దరూ కావలసినవాళ్ళు, 
బంధువులు, జఒకేపొర్టివాళ్ళు కావడంవల్ల దెబ్బలాటతగదనీ, గయారావ 
కూడా వారి వర్గంవాడేననీ, నిజాయితీ అయిన కార్యక ర్రఅనీ తెలిపి తగువు 
వరిప్మారంచేస్తాడు. అప్పుడు కృష్ణమూర్తి మావూళ్ళొ అందక ముందూ 

నేను గయారావుని చంపకపోతే సుబ్బారాయుడుకొడుకునేకానని వకిజ్ఞ 
_ చేశానే? అన్నాడు. దానికి శివయ్యగారు నువ్వు నిజంగా సుబ్బా 
రాయుడు కొడుకువికావుగా! దత్తుడివిగా! అంచేత ఆమాటకిబ్బందేమీ 
లేదని సర్టస్తాడు. దీన్ని పురాణపాతులతోకి జాగ త్రగామలిచి కృష్ణుడు 

చి . ణి యమునానదిలో సూర్యునకర్ష్యమిస్తుందే బ)ిహ్మలోకంనుంచి. విమా 
నంలోవెళుతున్న మణిపురాధిసుడై న గంధర్వరాజుగయుడు నిషీవనమ్ము 

విడువగా అది కృష్ణునిదోసిలిలోవడింది. దానికి కృష్ణుడుగు)రై 
._ అతనిని సంహరింప ప్రతిజ్ఞబట్టి చక్రాయుధాన్ని విడిచివెడ్తాడు ఫన్ 
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విన్న గయుటు తనను రక్షించమని బృహ్మదగరికి వళకాడు. వి సువ 
గర్భంనుంచి పుట్టినవాల్టీనే ఏను, ఈ విషయంలో సాయం వెయ్య ్యలేనం 
టా. గ ముడు ఎక్కుడా ఆశ్రృ్యయందొరక్కతిరుగుకుంటే ? నారదుడు 
కనుపించి దెషితవనంలోవున్న అర్జునుడు ఒక్క డే నిన్ను కావగలడని 
చప్పి పుండు ఆసలు విషయంవె వృకుండా శరణు వడమనీ* అభయమిచ్చి 
న తరువాత అసల: సంగతిచెప్ప వ మనీ ఉప దేశిసా గాడు. అపకారం అర్జునుని 
శరణువేడడ౮6, అర్జునుడు అభయమివ్వడం, కృష్ణునికిరెరిసి అతనిని 
విడిచి పెట్టమని సుభద౦ను పంపడం, అర్జునుడు నిరాకరించదిం, క 
ధ్ధన యుద్ధం, శివుడు వచ్చి వారివారి ఇప్పు తప్పలు చెప్పి గయుడు కూ 
వారిభ కబ్బందంలో నివాడేఅని విశదప౩చి రాజీ చెయ్యడం కథాంశం 

ఇందులే నాటకీయతంతా కృష్ణునిశపథం, డానికి శివుడుచెప్పిన 
నిర్వ చనంమీదే ఆధారపడివుంది. కృష్ణుడు బలరామునితో చేసిన 
శపథం యిది _ 

“ఈ విధి నద్దురాత్ము వధియింపక పోవుదునేని దేవకీ 
దేవికీ పుణ్యమూర్తి రి వసుదేవునకున్ తనయు౦డ గానికన్ 

ధీవినుత ప9భావులగు దేవరకే ననుజుండ గానికన్ 

పావనమైన యట్టి యదు వంశమునన్ జనియింవ లేదికన్”, 

ఈ పృకిజ్ఞకు ఆఖరున పరమేశ్వరుడు కృష్టా! నువ్వ నిజంగా దేవకీ 
పసుదేవుల పుతు9డవుకావు స్వయంభుడివి. బలరాముడు నీకు సోద 
రుడేమిటి? నీ పాన్పుగాని _ (ఆదిశేషువు వీళ్ళు నిజంగా యాదవులా! 
దేవతలు??ని _కనుక, నీమాటలు పాల్లుకాలేదని విడమర్చి చెబుతాడు. 

ఇకకవికాళా యలకొస్తే అందమైన అలంకారప్రియోగాలు ఎన్నో 
కనిపిసాయి. నాందిలో "సూత్రధారుడు పుదర్శనలోనిమంచిచెడ్డలు 

గురించి యిలా అంటాడు, 

“నిండు దివ్వెలతోడ క్రీనీడలట్లు 

అలరుగురి వంజపూసల నలుపులట్లు 

గుణగణముతోడ దోషము ల్లూడియుండు 

పాజ్ఞలుక్షమింతు రితరులు వరిహసింతు)” 
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కృష్ణుడు స సూర్ ర్యోదయాన్ని వర్ణిత్తూ య 

“అబ్బబ కా తుడను కారాగ్భ హాధికారి 

కిరణము ను తాళ పుం జేతకీలెదల్సి 

దళములను తలుపులను కీయ పెలికి వచ్చు 

తుమ్మెదలు తమ్మి చెజనుండి ద్ దొంగలట్లు 

అంటాడు, 

ఇడి కాళిదాసు పియోగమే అయినా రమ్యంగా సందర్భపర్ధిశో 

చక్కగా అనువదించి చూపెరు. సాత్యకి చందాన మయ, సూర్యోద 
యాల్ని వివరిస్తూ కలువఅను పద్మాలను గుటించి అర్ధాంతర న్యాసంలో 

యిలా అంటాడు. 

“ఒక్కచో పుట్టి పెరుగుచునున్న వయు్యు 
జండొారుల పాడల్కట్టక యున్న వకట! 

కలువ పూర్హమ్మి పూవులు, కాలవశత 

కొతి వె రముండను పుష్ప్పజాతికైనం” 

తెల్లవారు జామున పిట్టల అరుపుల్ని కృష్ణుడు ' పోల్సి న తీరు మ! 
అందంగా ఉంటుంది, “కమల జాంధవుడను. హొతు9 కడు వేళ 

తూర్పు దిక్కను చూలాలి దుస్పహంప్త, పుసవ వేదనగతి వినంబడెడు 
చెవిక్కిగుములు గూడి కూసెడి పులుంగులయెలు6గు” అని. కధలో అని? 

రసాలూ కూడా పుష్టిగా. పోషంపబడ్డాయి. కౌశికుడు హంసపదికను 
| మెక్కొలు పుటకు చేసిన పీయత్న ౦లో “పోయి హంశపదిక సెట్లు మేల్కొ 
=. లుపుదునని ఇంచుక విచారించి అమెముంచంకి9ందదూరి కుక్క మొ టిగి 

నట్లు మొజుగనారంభించితిని, ఆమెయు అద౭పడిలేచి ₹ండు మూడు 
గ్రమిషమ రా లోనించి, మంచంకి9ంద మెజుగుచున్న ది. కుక్కకాదని 

ముగ$హించి ప౦ఏక్కనున్న బెత్తనునుపుచ్చు కొని నాకు నాలుగు 
వాతలు తగులనిచ్చెను. అప్పుడు నేను “నేను కుక్కనుగాశే, కొట్ట కే, 
కొట్ట కే” అని మొటుగుట మాని మొజిపెట్టీతిని.. అప్పుడది “ ఛే _ "స 
కుర్కవే _ మాటలునేర్పి నకుక్కవుసుమీ “అని తన పనిని రెట్టించెను. 
అంతట నేను దెబ్బలుతినలేక యివతలకువచ్చి గోళ్ళతో దానిజడలు 
బరికి పండ్లతో దానిబుగ్గలుకొరికి పాౌ9ణములు దక్కించుకుని యీవతల 
బడికిని” "అంటాడు. _ సరసం మోటుగాజన్నా హాస్యశ్ళంగారాలకిది 
ఆటపట్టు, జానవదులక వ్వి ౦చే రనపట్టు, 



కౌశికుడు వ౦శ్ని స్తాడు. దానికామె “సీక్రడుస్తలో అనుమానం. పేడించ 
చున్నది గాని, నివిషయము నేసవ్వరితోనేమియూ. జెవ్పలేదా. ఆనేక క్ న్ 

అవతారములే తిన శ్రీమన్నారాయణుని జెలికాడవగుటచేత నీవును కొన్ని 
అవతార లే త్రనేర్చి తివనిమాత్సమ సిరితో ఐపు దల శి తిని” అన్న డి 

క్ కౌశికుడు “ఎమి అవతారము లెత్తవేరి తని? అనిదదాయించగా = 
ఆమె “ఆయన నరసింహావతారమె త్రెను, నీవు గడియకికండ గామ 

సింహావతార మె్సి తివి” అంటుంది. ఇలాంటిసాహి ూాత్యభలో కు లతో కూడిన 

నుతిమె త్తని హాస్యాంహడా ఉంది. 

గయునిసంహరింప విస్టుచక్కము వచ్చుచున్న దని ఆకాశవాణి 

చెప్పినప్పుడు వ 

“నా మనోహరుగాచి నన్ను రక్షింవరే 

పుణుకలార, పుడమి వేల్పు లారి 

అని రోడించే చితరేఖావి లాపం, గయుడు విష్ణుచ|కంబారినుండేీ తప్పిం 

చుకొవడానికి పలువురిని ౮ ఆశృయించి విఫలుడై ““హాత్రాళపు నరేగి బతు 

వచ్చునటన్న ఇ జలిచక9వ ర్తినన్ పట్టియిచ్చు " అంటూ దీనంగా విచా 

ఇంటే పం ప9తివారిచేతా కంటతడి పెట్టిస్తుంది. ఇక్కడ కరణరసం 

ఏరులై పారడతుం౭ది. 

“శరణు శరణు” అని కాళ్ళమీదపడిన గయునికి అభయమిస్తూ 

అర్జును స “నిటలాక్షుం డిపుడె క్రివవ్ని నను రానీ” అనిపలికే కీరాలాప ముం 

వీరరనాన్ని ప౦స్ఫు టింపచేసాయి. చేతిలో 'నిష్టీవనంబు" పడినప్పుడు 

ఉగ ౧డ్రయిన కృష్ణుడు “శ్రీమచ్భ తురానన, పంనానన, షడానన, సహ 

సావన, వజాం యుధ, పంచాయుధ, సిద్ధ, సాధ్య యక్షగరుడకిన్న ర 
కింస్తరుష విద్యాదరాచ్యఖిల ఫేచర సయమూహంబులు పతిఘటించినిల్చి 

న నిల్తురుగాక” ఆని చేసిన పృతిజ్ఞలో భయానకరసం పరాకాష్ట్రనందు 

తుంది. అలాగే కృష్ణుడు సూర్యునకుఆర్హ మిచ్చు చుండ తమ్ముల 

పుటుమ్మిపడియె హస్తంబునందు అనే .దొనిలో చేతిలో ఉమ్మిపడుట 

జుగుప్పను కలిగిసోంది. ఇది ఫీభత్సరసానికిస్థాయి. క్రహోరునుల 

యుద్ధ ఘట్టంలో కృష్ణుడు =. 



348 

“తలవసె తివినీకును నాకునుగలుగు చెలిమి తలప పైతివి చుట్టకెక్రప్త 
దా 

ల 2 

ధర్మమైన, భాలసనెతురిని గెలిచిన బంటవగుట్క, తలచినాడవ్వ 

చ I న 

కాజొలు దర్చ డక 

అనేదానిళో కోంధం కనిపిస్తుంది. ఇది రౌదురసానికి స్థాయి. ఇక్కడే 

కృష్ణుడు అర్జునునితో తమ గతజన్మలో ని నరనారాయణ వృతాంతము 

తెలుపుచూ “అందు నరాంశమున నివును, నారాయణాంశమున నేనును 

పాండవ యాదవ వ.శిములందు కిమంబున నుదయించితిమి. నా 

వాక్యముల యదార్థములెరుంగగో రెద వేని చూడు” 
అని కనులుతుడిచి 

ఆదృశ్యము అర్జునునికి జూపినపుడు అద్భుతరసం హోషింపబడింది, 

చివరకు నాటకం సుఖాంతమై పరమేశ్వరుని యీక్సింది ఆశీస్సుళో 

శాంతరసంలో పర్యవసిస్తుంది. 

“షపాడియు పంటయుం గలిగి భాగ్యముతో తలతూగు చుండి నూ 

'రిడులు నిన్ను గొాల్చుచు మహీజనముల్ సుఖియింతు9గాకి 

భర్తకు సుభద)ి అన్న నుండి సందేశం తెచ్చినప్పుడు _ 

'ఆడుచున్న వాడె అభిమన్యుడలవోక తండి) నెన్నడైన తలచు 

నొక్కా” అనే అర్జునుని కుశలపంశ్న లలో వత్సలర
సం ఉట్టిపడుతోంది, 

యుదఘటంలో కృష్ణుని కాళ్ళకు అర్జునుడు నమస్కరిస్తున్న ప్పుడు 
6 ౫ ళు జ 2 

కృష్ణుడు “నీ ముఖదర్శనము పాతకహేతువు, నీ వావలకు పొమ్ము’ అని 

తన్నగా అఠునుడు “గజలందియలును ఘల్తుఘ్మల్లని మోయ నహిమౌళి 

| జ జి 
na) na) 

తాండవం బాడెనెద్ది”? 

“అట్టి సీపాద పంకజం బమతఆ చరిత నాకఠిన చేహమునుదాకి నవసి 

యుండు కావున నీచరణారవిందము నేనొ త్తెదదేవా యిటు 

తెమ్ము” అనేచోట భక్తిరసం పొంగిపొరలుతో ౦ది, 

ఇంతేకాకుండా సంభాషణా చాతుర్యం యీనాటకౌనికి జీవగర౦, 

అందులో ముఖ్యంగా యుద్ధరంగంలో కృష్ణుడు ప్రయోగించిన సామ 

దాన భేద దండోపాయములు, వానిని అర్జునుడు తి9ప్పి కొద్టీన విధము 

మునోహరములు, oe 
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కృష్ణు :- “అర్జునా! అనేకోపకారములొనప్చెన నస్నృసమయమం దు 
ణు 

నిరాకరించిన జనంబులు నిన్నా చంద) తారార్క్మచుు విశ్తాస 

ఘాతుకుడని నిందిలతురు, కావున గయుని విజ హవ. ” 

అద ఎ “గయున్ వర్జింతునేనిన్ జను ల హావివచు- డధర్శచిత్తు 
జి య ఓం అవి 

డనరే ఆచందితారార్మముస్”, 

ఇది సామముతో సాధింపచేసిన పియత్నానికి ప్రత్యుత్తరం. 

కృష్ణు ఏ “అర్జునా ఈ అల్పుని నిమిత్తమై నాతో వివాదమున కియ్య 

కొంటివేని నీకురానున్న లాభములు అనేశములు చెడిపోవును 

ఈ సమయంబున నన్ను మెప్పింతువేని ఈ ధరామండల 

మంతయు పట్టంబుగట్టెద” 

అర్జు = “మాధవా! మ హేందిసమానభోగికై నను _శరకాగతసంర 

కణాది ధర్మకార్యాచరణమున కలిగినంతఆనందము సర్గం 

సహా పకిపొలన మొనద్పనపుడుకూడ 1 కలుగదు. నామ 

నంబు ధర్నతరవృ త్తికొప్పదు బావా! 

ఇది దానపియత్న మునకు పిత్యుతరం., 

కృ *_ “నీవును నేనును పా9ణమితు9లము, బంధువులము క్రడా£ి 

అర్జ్థు = ““ఆమాటయం దబద్ధమెమున్న ది బావా 1 

కృ  “అరద్దీయెడ నాకపకార మొనర్చినదుర్మార్గుడు నీకుకూడ అప 

కారము చేసినట్లుకాదాః 

అరు _ ;. “నీవానతిచ్చినది నిజమేకాని అధర్మముపలన నేను ఏ భయవదు 

చున్నాను.” 

ఇది భేదోపాయమునకు పృత్యు తరము, ఇక దండోపాయము_ 

కృ *_ “ఇదిగో _ నాతోడ సురాసుర యక్షరాక్షస కిన్నర సిద్ధసాధ్య 

విద్యాధర గంధర్వ గరుడుల్లై న సంగా9మపన క్య్యు 

కొనరు, నీవు బాలుడవు పాణంబుండ గా చూచుకొముు.” 

అద్దు “ఫాలనేత్ర విజయములగు దారుణాస్త్రంబులు నాయొద్దను 

_న్నవి.  అతడిచ్చిన పావపతాస్ర్రమిదిగో.”' 
rs 
ae 



కృ 

అరు 

కృ 

"అరు 
జ 

కృ 

అరు 
జ 

అరు 
జై 

కృ 

అరు 
ట్ 

_ “నిండు మగతనవములేక సగమాజిదియగు మ హెశ్వ రుడు 
పసాదించెనఅ క్ట 

2 వాల్యూ చి 

హై వయలొ పు వన్న enc 

“రుచ డు ౧ంనుమగకతనసులెనివాడా! తాను సగమాడ్డు 
మ అం లం త ఆ ఆక 

దియేయగునుగాని నివు పూర్ణముగా అడుడానవ 

నిరంతర నారీ బెలుడవుకదా 1” 

- “ఓయీ మూర్షుడా! మృగములనుజంపు కిరాతువిధమున విల్లు 
ఖు 

చేబూనిన మా తమున ఎవరికి వెజపు కలుగును ₹ 

_ "*-నే గరాతుడనూ, నీవు గారడీ విద్యలవాడవు, ఆందువేతనే 

గారడీవాని కరమునందుండు పెనమువంటి చకముధరిం 

చిన నీవును, హాలికుని విధమున నాగలి భుజమున దాల్ఫు 

.నీసహోదరవీరుడుబలభదు9ండును నాకు వెజపు గలిగింప 
లేరఠయా్య. ” 

_ “ఉరీ! లో కె కపూజ్యుడగు మాయన్న మాటలిచ్చట దడవనేల। 

మీయన్న వళె మాయన్న జూదరికాడు.” 
ol “మాయన్న కు మీయన్న కు ఏఅంశమునందును సె సొట్రియేలేదు 

సుమీ. మాయన్న ధర్మరా జగు మీయన్న అధర్మరాజు 

మృషగాదు హరీ, 

_ “పేరు ధర్మరాజు, పెను వేపవి త్తండు, మాట క్రేగెక్తేట 

మనసు విషము, నేతిబీరకాయ న్రీయుధిష్టి రశబ్ద మెలుకలేని 
వారి యెదుటకహొగడు”. 

_ “చిరవరిచుతుడవయు్య్యు మత్సోదరుల సొజన్యము గహింవ 
జాలవై తివి, వేయేండ్లు తపస్సుచేసినను మాకు మీరు 

సొటిరారు. 

- “నిజము _ ఏలనందువా? “నీచముచ్చ ములేక రాచపాడీ 
దొజంగి వబిడియమించుకలేక బిచ్చ మెత్త, జన విరుద్ధంబుగ 
సైదోడులేవురు పెలదినొక్కర్తునే పెండ్లియాడ”, 

*_ “అవును మరి _ మీరు చేయువనులు మేము చేయగలమా 
బావా! అల్లుడా రమ్మని ఆదరమ్మున పిల్వ పంపు మామను 
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ఒట్టి చంపగలమే!?” ఇలాగ తగువులొచ్చి నపుడు బానపదుల 

బావామరదుల దెప్పుళ్ళు, వెటకారాలు, పక్కిరింపులు, 

హెళనలు ఎలాజంటాయా సరిగా అలా ఇ చితి?ం చడంతో యా 

నా 
దా 

౧ 

కంలోని సంవాదొలూ, పడ్యాలూ జాొనపదులలో బాగా 

అదం త్న టా ర్ ద > wr rm స్ rr ల 4 కుట్ అవ్ 

కృష్ణుంం RMIT? అణ మీమాంస యానాటకి6ంక ౯ 

వచ్చిండి బెల్లంకొండ సుబ్బారావుగాదు మీసాలతో నే కృష్ణుడువేషం 

వెయ్యడంతో. ఆశుధ్య జక పంనర్శ నతో గయుడు చషగారె ఉసూత్రాళ పు. 

నకేగి బితుకవచ్చునటన్న'” అనే వద్యం చదువుతూ చెయ్యి పెకెళి 

చూపిస్తుంటే “అదేంటండి ఆలా చూపిస్తాడు వాతాళం పె నున్నట్లు?” 

అన్నారట శ్రీ వాత్సవగారు. “పాతాళం తెలుగునాటకరంగానికి పై చె 

ఊంది గనుకి అన్నారట శ్రీ శ్రీగారు. “పంప మామే, *భయు 

గయమువలదు వంటి సాహిత్య చెణుకులు కూడా యీనాటకం౭నుండి వలు 

వడ్డవే, జానపదుల్ని ఆకట్టుకున్న తీరుచూసి (పురాణాల్లో లేకపోయినా 
అమూాంలజు య ముద్ధం నాటకం” వడం, పంజలు ఆహా? 

చుషవాహనిలెసీ "యుద్దసేడు కూడా దెనికి అసుకరణ 
J 

బి: 

కావడం దీని గొప్పతనానికి నిదర్శనం, 

* ఇంతకి గయోపాఖ్యానం నాటకం ఎటెండ్ల గోపయ్య అనే పూర్వ 

కవి కావ్యం ఆధారంగా వాయ యబడినదని “తెలుగు పౌరాణిక నాటకాలు” 

వ్యాసంలో శ్రీ ఎ. శ్రీరామమూ ర్రిగా గారు వాగిశారు, 

గోదా వరిసీవులో ప పం రసిద్దులెన హపాౌరా౭ీక నటంలు 

ఈపా9ంతంలో ప ల్లెసీమల్లోక ప$9వేసిస్తుంటేి పొలాల్లో నుంచి 

“వల్ల చరా చెల్లకో”, “అలుగుటయే యెరుంగన్సి” “జెండాపై కపిరాజు” 

అంటూ పద్యాలు వినిపిస్తుంటాయి చల్లబాటు వేళ. విద్యాగంధం 

లేని పశువులుకాచే పిల్లవాళ్ళ  కుకూడా యివీ' నోటబడి ఆలపింపజేస్తున్నా 

యందే జానపదులలో “యూనాటకంమీద మక్కువకి ఇంతకంటే నిదర్శనం 

ఏంకావాలి? ఆనాటకం కురుక్షేత9ం చింతామణి, హరిశ్చంద9% గయో 

పన 

* సమాలోచన పత్రిక 15-06 పు$ 
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శ ర్మ “మ రిదోంన విజయాలు) గాంన్ల 
డాఖా నా లత వాటు కులం రత 96 (పొండవ్ ది bn క బ్బెలి 

డీ రామాంజనేయయుద్ధంకూడా యిక్కడి జాన 
యుద౦, రంగూస్౯ 

9 కాలు. ఈ నాటకాలలో తమ వుహో 
పదులను విశేషంగా ఆక్నంచిన నాట 

న్నత నటనతో కీ రిగన్న గొోదావరిసీమ నటరత్నాలు ఎవ్నో ! 

1, ప, భదాిచారెగారు. 

వుండపేటలో మకాంఊండేవారు. హరిశ్చంద్రుడు వేషానికి యీ 

యనపేరు జగద్విదితం. కాటిసీనులో జనం మొల్లునఏడ్చే సేవారట, 

అంతరసస్సూ ర్తి కలిగించేవారన్న మాట నటనతో. పైగా తన కంచు 

గాత్రంతో వద్యంపాడుతుంటే ప్రేక్షకులు పరవశించిపోయేవారు. కుచేల 

వషంకూడా ఆంతగొప్పగానూ ఉండేదట. 

2. దొమ్మేటి సూర్యనారాయణగారు. 

వీరది కోనసీమ. రంగూన్రౌడీలో రౌడీవేషానికి ఆదిపురుషుడీయనే, 

కూరిరత్వ ౦చూపించడంలో నూ, ఖీభత్సరసాన్ని పోషించడంలో నూ అంగె 

వేసినవెయ్యి. ఆయననటన పరాకాష్టకు చేరుకుని పండితపామరులం 

దరిచేతా ఛాలెంజిరౌడీఅని పిలిపించుకున్న మహానటుడు, 

$. బేతా వెంకటావుగారు. 

వీరిది రాజమండిగిదగ్గర గండేవల్లి. _ రామాంజనేయయుద్ధం 

నాటకంలో ఆంజనేయసాతికు వీరు పెట్టిందిపేరు. కుప్పిగంతులు, విలిపి 

చేష్టలు, కోతికూతలరాగాలతో ఆ నాటకానికే వన్నె తెచ్చారు. “హాలు 

నిండినవెనుక ఆయాతరగతుఅగట్ల పై కూర్చుండవలెను” అనే పకటన 

వీరినాటకానికే ఎక్కువ వర్తించేది. అంత మనోజ్ఞంగా నటించేవారు, 

ఆంజనేయస్వామి పిత్యక్షంఅయినల్లే ఉండేది. వీరు నాటకంలో ఒకనాడు 

సైజమీద ఆంజనేయుడుగా రామారామాఅంటూ పొంణాలువిడిచారు, 

4, బందా కనకలింగేశ్వ రరావుగారు. 
_ వీరిదిఏలూరు. వృ క్రిరీత్యానాగయవాది. పవృ. త్తిరీత్యా కళా 

రాధకులు. కురుక్షేత)ంలో కృష్ణుడు వేషానికి రంగస్థలంలో బందాగారిది 
ఒక పంథా. రాగం అంతంత మాతృంగాతీ స్తూ భావానికీ భాషకీ అధిక 

పొంముఖ్యమిచ్చి వద్యంపొడేవారట. చింతామణిలో బిల్వ మంగళుడుగా 
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రొజున క దుం న్ కనా తొపంతి కరవ -పా కినుక. వ ఉం చివరిననుల వినా త్తాపంత కళ్ళుఎకేసుకుంటూ చేసేనటనకు అందరూ 
గ శా ళో లా అ 

న. తాజా న్ 

|. a అజ (| “8 

అన అనది అం, నా అర అద చు లి Py 4 శ Od ad నాట్లకు ంబలగంద. ఉతవనునటుడుగా రాష మంతా అవారులు 

5. గండికోట జోగిరాఢంణాణ, 

వీరిది కాకినాడ. ఫదశాజ్డాలు ఆంధ్నోనాటకరంగాన్ని ఏలిన సాటిలేని 
మెటిహస్యనటులు, చింతామణిలో సుబ్బి ఇెట్టిపాత9కు వీరికి వీరే సాటి, 
దేకంళ ఎన్నో ప్రదర్శనలిచ్చి హాస్యనటశేఖర, హాస్యనటకాగిజే, 
హౌస్యనటకావతంన, హాన్య కళానిధి, హాస్యరసచకవ ర్తి బిరుదులు 
పొందారు. మంచి సమయస్ఫూ ర్తిగల నటులు, 

8. షణ్ముఖి ఆంజనేయరాజుగారు. 

వీరివాసం తణుకు. కురుక్షేత9ంలో కృష్ణుడు పొతికు తిరుగులేనిపేరు, 
రాయబారంసినులో “చెల్లియో చెల్లకో” పడ్యాలు పాడుతుంటే అన్ని వక్ 
మోర్లే. రాగాలాపనలో ఒక కొంత్తవరవడి సృష్టించారు, వీరు చింతా 
మణిలో బిల్వ మంగళుడు, హరిశ్చంద్భలో నక్షత౦కుడు, రామాంజనేయ 
యుద్ధంలో రాముడు వేషాలుకూడా వేస్తూ యావదాంధిదేశంలో పరిఖ్యాతి 
పొందారు. విరివిరుదు “ఆంధ్రగంధర్వి, 

7. యన్. వి. యల్. నరసింహాచారిగాల, 

వీరిది కొదకాండ. కురుక్షైతృంలో దుర్యోధనుడు వేషం వీ6ది చూసి 
తీరవలసిందే... ప్రత్యేకించి మయసభసీనులో నటన, వాచకం అద్భుతం 
ఈసీను చూడడానికి దూరభారాలుకూడా లెక్కచేయకుండా జనం తండోప 
తండాలుగా వచ్చేవారు. 

0. కె. అర్, రెడ్డినాయుడుగారు, 

రామచంద9పురంవా_స్తవ్యులు, హరిశ్చంద్రలో వీరబాహుడుగా 
వీరినటన అమోఘం. పాతృచిన్నదయినా పే9క్షకహృదయాల్లో శాశ్వ 
తంగా నిలిచిపోయేలా నటించేవారు. ముఖ్యంగా హరిశ్చ ందూనికి కర్ర, 

కుండ చేతికిచ్చి పంపించి తన అకృ త్యానికి చింతిస్తూ చేసే నటన 
నాటకానికి వస్నె తెచ్చేది. 



కాకినాడ. రంగు స్రొడీలో రౌడీవేషంతొ దేశమంతా ఒకవెలుగు 

న moO ౧ ౬ వై వగ యం 

ఎలిగాద. సిగందవాగ త్రాంగడ౦, బాగండితారగినట్టు గీషాగా మాట్లా 

ల అభ wre చ చం ’ ౬ యాం గక, “ య ద్ని 

జడ 6లో ఒకపత్యేకతలొ పగదికులద్భ ప్టైన క్షుంు చక్కని నటన చూపి 

మ ఎది లాం వి నాలంగా హ్ చ 

మెప్పి ంచెదారు, డడ ప్ర క లూ డర ట్రే, వనీ లెంజిరౌడీ అని నజిమీద గ 
“ 9 

10. దొమ్మేటి సళ్యన్నారాయణగారు, 

రాజమండి)మకాం. రంగూన్రౌడీలో రౌడీవేషం, చింతామణిలో 

బిల్వ మంగళ వేషం వీరికి ప్రసిద్ధి. గాత్రం మెటాలిక్టోన్. చాలా శా) 

వ్యంగానూ, గంభీరంగానూ ఉండేది. రీరుకూడా రౌడీ వేషంలో 

దొమ్మేటిరౌడీ, ఛాలెంజిరౌడీ అని ముందు కరపతాాలలొ నే ఛాలెంజి 

విసిరేవారు. 

11. యం. జి, ఆచారిగారు. 

వీరిది అన్నవరం. హరిశ్చంద్రలో నక్షత్రకవేపానికి గొప్ప పేరు, 

పొటలోనూ, మాటోనూ, నటనలోనూ, చేషధారణలోనూ తనదయిన 

ఒకబా జీనిప9దర్శి ంచి పజాహృదయా లలో మిగిలిపోయిన నటుడు, 

12, కొచ్చెర్లకోట సత్యనారాయణగారు, 

ఏలూరు. మధురగాత్సం. వినేకొద్ది వినాలనిపించే ఆలాపన వీరి 

పాత్ర)లకుజివం. కురుక్షేత9ంలో అర్జునుడు గానూ, గయో పాఖ్యానంలో 

కృష్ణుడుగానూ, చింతామణిలో భవానీశంకరుడుగానూ దేశపభ్యాతి 

పొందిన నటులు, 

19. మల్లాది సూర్యనారాయణకశాస్త్రిగారు, 

కాకినాడ. హరిశ్చంద)పాతకు ఆంధ్రదేశంలో ఎంతో కీ ర్తిపొందిన 

వ్యరి. రాగంలో, పాటలో, మాటలో, ఆహార్యంలో అన్నింటా 

రమణీయం?? పాత)పోషించి తనకొక విశిష్టత నార్జించుకున్నారు. వీరితో. 

సుష్రసిద్దరంగస్థలన టి పువ్వుల అనసూయ చంద్రమతిగా వేసేది. వీరి 
హపృదర్శన ఒక సుందర స్వప్నం. 



14. కలపలో = కటి a ర్లుగారు 

బలూరు. a ర్, ల డొన | డ్ న 

ఒంతామణి“ భవానిశంకరుడు, ప కశ్చ దం నక్ష 

తగకుడు గరా పాఖ్యానం కృష్ణుకువేషాలలో తన గానమాధుర్యంతో 
పజల హృదయాల=ెే శాశ్వతంగా. నిలిచిపోయారు, అందరూ దీకిడి 
గాంధర్వ గానం అనేవారు. 

ఈ గింథరచయిత ఆంధ్రదేశంలో అనేకచోట్ల భవానిశంకరుడు, 
నకత౦9కుడు వేషాలు వేసినప్పుడు పే)క్షకులు అభినందించడానికి వచ్చి 
మళ్ళా కలపరు)నుచూస్తున్న ఆనందంకలుగుతుందనేవారు 

15. కరి) విశ్వనాధరెడ్డిగారు, 

కొంకుదురు. అందమైనవిగంహం. తేనెలూరే మధురగాతు?* 

సారంగధరలో సారంగధరుడు, భ క్రకుచేలలో కుచేలుడు, గయోపాఖ్యా 

నంలో కృష్టుడు, చింతామణిలో టల్వ మంగళుడు, పొదుకాపట్టాభిషే 

కంలో రాముడు ఇలా. ఎన్నో వేషాలువేశారు. ఏవేషంవేసినా సరిగా 
నప్పేవారు. సహజనటులు. కుచేలుడుగా ఆయనతో ఎవ్వరూ పోటీలేరని 

చది. తను ఎంతోమంది నటులకు తర్శీ దుయిచ్చి తయారుచేశారు. పిం 

వారిలో యారచయిత ఒకరు. 

16. సంపదనగరం లక్ష్మణరావుగారు. 

వీరిది రాజానగరందగ్గర సంపదనగరం. రామాంజనేయయుద్దంలో 

ఆంజనేయునిగా యీయన నటన పాట అద్భుతం. 6 1/2 శృతిలో 

తారస్థాయిలో అన్ని పద్యాలూ అలుపులేకుండా పాడేస్తారు. ఇది అనితర 

సాధ్యం. వీక8 నాటకంఅర6టే జనం తండోపతండాలుగా వచ్చిచూస్తారు. 

బేతా వెంకటా9వుగారిశిష్యుడు _ గురువునుమించిన శిమ్యడయిన నటుడు, 

17. కె. తలుపులరావుగారు 

మకాం రామచంద్రపురం. చింతామణిలో భవానీశంకరుడు, 

పద్మవ్యూహంలో ' అభిమన్యుడు, హరిశ్చంది)లో నక్షత౦కుడు, రంగూన్ 

రౌడీలో రౌడీ ఆయనకు పేరుతెచ్చిన పొతలు, పద్యాన్ని చక్కగా విరిచి 

చదవడం, రాగాన్ని ఆధునికంగా. మలిచి. పొడడం యీయన విత్తే 



తలు. రంహాపౌడీ నాటకంలో ₹”దిపాతి చూ? తీరవలఫినంత 

జావా గావేసేవారు. ఈ రచయిత వీరి గౌడీ నాటకంగా “జయరాం” 

18. మంతికివగడ రామవాసుగాట 
నుకాం కొంకుడురు, చక్కనిహాస్యనటులు, రంగూస్రౌడ్తీలో 

గంగారాంసేటజ్ వేషానికి ఆయనతరువాత్తే ఎవరయినా. వరవిక9యంలో 

పెళ్ళిళ్ళ పీరయ్య, పద్యవ్యూహంలో సైంధవుడు, సక్కువా యిలీ అ శ్ర 

‘+ 'పెట్టమారిమగడు” నాటకంలో వె_ర్రైబురల వెంగళప్ప, చింతామణిలో 

నుబ్బిశెట్ట వేషాలు కడుపుబ్బ నవ్వ తెప్పించేవి. అసలు ఆయన ప్రవే 

సిస్తుంటేనే జనం ఘొల్లున నష్వేవారు అంతటి హాన్యనటులు. దేవాంగి 

కామిక్ చేస్తుంటే జనం నవ్వు లకు తెరపుండేదికాదు. 

18. అప్పల వీరవెంకటజోగయ్యకశాస్త్రిగారు 

వెదురుపాక, _ వీరుశేరక్టర్ఏక్టరు. _వఏపాత్సవేసినా  ఆపాత్రలో 

జీవించడం, సెహబాష్ అనిపించుకోవడం వీరిషత్తేకత, చింతామణిలో 

భవానీశంకరుడు, వద్మవ్యూహంలో దుర్యోధనుడు, వరవికకియంలో 

సింగరాజులింగరా జు, పితా పరుదీ!1యం లో యుగంధరుడు చాలాసహ 

జంగా చేసేవారు. అందులో ముఖ్యంగా సింగరాజు లింగరాజు హాతరిక్రు 

మరొకరు సొటిలేరు యుగంధరుడగా ఆయన నటన రంగస్థలికి కలికి 
తురాయి, 

20, కొవ్వూ 3 సత్యనారాయణరెడ్డిగారు 

వెదురుపాక, వీరు ఆడ, మగ అనేవివక్షతలేకుండా అన్నీ వేషాలూ 

వేసి జనాన్ని మెప్పించేవారు. రంగూన్రోడీలో ప౦భావతి, చింతా 

మణిలో చింతామణి, గయోపాఖ్యానంలో గయుడు, పాదుకావట్టాఖి 
షేకంత్రో రాముడు, కురుక్తేత9ంలో అర్జునుడు, బొబ్బిలియుద్ధంలో 

విజయరామరాజు యిలా ఎన్నో నాటకాలు, ఎన్నో పదర్శనలిచ్చిన 

మేటినటులు.. నిజమైన కళాసేవకులు. సుమధురగాత)ం _ సుందర 

విగ్రహం _ కేటమాట _ జానపదులహృదయాలలో స్థిరనివాసం ఏర్పాటు 

చేసుకున్న నటులు. 
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i 

రాజమండి9. హరిక ందంలో హరిశ- ందు9డు, బొబ్బిలి. 

రంగారావు వెవాలువేసేవారు. వీరి 

కళ్ళుదుట పెద్ది వారు, 

న శ అటి 
మటల? 

ధి ep 3G Tr పటి చి తపహోషణ వో అసలు రంగారావును 

Re, మద్దాలి శషగిరిరావుగారు 

రాజమండి9. చిత9నశీయంలో నలుడుగానూ, బాహుకునిగానూ 
అద్భుతంగా నటించేవారు. బొబ్బిలియుద్దంనాటకంలో పాపారాయుడు 
పాతికు తనకు సాటిలేరనిపించేవారు. కమ్మనిస్వరం. స్ఫుటమైన 
వాచకం, నటనలో దిట్ట. వౌగపదీ వ సాపహరణంలో భీమునిపాత“కు 
ఆయన కాయనేసాటి *ప్రందెమిడిన ఆబాహుపటాపంచలుగవేయస్” అని 
పాడుతూ కోధాన్ని అభినయిస్తు, టే పే9క్ష కులు గుడ్లవ్పగించి చూస్తూ 
ఉండిపోయేవారు, 

23. వెలంకి వెంకటీశ్వర్లుగారు 
na) sa) 

రాజమండి9. బొబ్బిలి యుద్దంలో వెంగళరా యుడుపాత; ఆస 
మానంగా పోషించేవారు, 

24 నిడు ముక్కల సుబ్బారావుగారు 

రాజమండి9. సావితి9లో సత్యపంతునిగా సమర్ధవంతంగా నటించే 
వారు, 

25. వు:ప్పిడి జగరాజుగారు 
౧ 

రాజమందడి. హరిశ్చంద్భలో చం౭ంద9మతిపా తీధరించి అందులో 

లీనమై నటింబచెవారు. శ్శశానంసీనులో దుఃఖంఅగక గ్లిజరిన్ అక్కర 

లేకుండా నిజంగానే ఏడ్చే సేవారట, ఒకోసారి దుఃఖంఅపుకోలేక గీ9ిన్రూమ్ 
లోకిపోయి అది ఆగిపోయినతరువాత మళ్ళీవచ్చి నటించేవారట. 

26. బెల్లంకొండ సుబ్బారావుగారు 

ఏలూరు. న్యాయవాది. కురుక్షేతుంలో కృష్టుడుగానూ, గయో 
పాభఖ్యానంలో కృష్ణుడుగానూ చాలాపేరుతెచ్చు కున్నా రు. వీరు మీసాలు 

తియ్యకుండానే కృష్ణుడు వేషం వేపేవారు. ఆందువల్ల వీరిని మీసాలకృష్ణు 
డనేవారు, 
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రాజమండిి. నారదునిపాతిఎంతో (ప్రతిభతో నటించేవారు. వీర్ల 
కళ్యాణిరాగానికి పేదెంటు. 

20. ఆచంట వెంకటరత్న ంనాయుడు గారు 

ఫీమవరం. కురుక్షేతృ్సంలో దురోకోదనుడు, తులసీజఆంధరలో 

జలంధరుడు పాతిలు విశిష్టంగా చేస్తారు. జలంధరుడుగా. దేశంలో 
అయనకు గొప్ప పేరు, 

29. కొచ్చెర్హ కోట రంగారావుగారు. 

వీరిది రాజోలుదగ్గర తాటీపాక, రంగూన్రౌోడీగా బాగాపేరు సంపా 

దించారు. రౌడీల కెల్ల రౌడీ, వీడే కొచ్చెర్ల కోటరౌడ్కీ భాలెంజిరౌడీ అని తొడ 

కొబేవారు.  వీన్లీడాటర్ లో “రంగడంటెరంగడా,  మల్లెపూలరంగడా, 

కొచ్సెర కోటరంగడా” అని పాడుతుంటే జనం కేరింతలుకొట్టెవారు. 
లుగా 

90. మేడిశెటి పెంకటావుగారు 

పెద్దాపురం మాయాబజారులో అభిమన్యుడుగా, వీరాభిమన్యలో 
సైంధవుడుగా చాలాప్రదర్శనలిచ్చి గంఫఏరనాదంకో ,నిండై నవిగ9హాంతో 

పుష్టకర సంవాదంతో చక్కని పేరు తెబ్యు కున్నారు, 

dle మద్దాలి రామారావుగారు 

తాడేవల్లిగూడెం. బాలనాగమ్మలో ఫకీరు, మెరా వణలో మైరావణ 

పాకు దేశపిసిద్దిగన్నారు. _ దుర్యోధనుడు, కుచేలుడువంటి దుష్ట 
పాతులుపోషించుటలో పేరుగన్న నటుడు, 

32 పసల సూర్యచందరావుగారు 

తాడేపల్లిగూడెం. రామదాసునాటకంలో తానీషాకు గొవు పేరు, 

వీరు ఆంధీఅసెంబ్లీలొ డెప్యూటీస్పీ కరువదవి నిర్వహించినవారు. 

రర. యం. వి, నరసింహాచారి గారు 

రాజమండి). చాణకనపా తకు పీరెలినవారు, భా 

క్యుడు గా కందు గార్రక్ ఏ రెన్లిననాదు వదు అభినవ దాన 



జూ చైనా Fan PrN న న నాడ. రాగాన్ని ఎంకపేవయినా పాగదిసి పొడదలక్ట. వారక 
క్ని 

బ్ర. ఆ. రామక్చ ఇ రెడ్డిగారు క 
వదురుపాక, హరిన క్పం|దళో హరిత చిం[దుడు, విశామితుడు భా లీ 

ఇ క్ష 
వాతలు పోొషించేవారు. బొబ్బిలి యుద్ద: బ్ పాపారాయుడు బాగా వక... థి వెసువాట 

రాజమం డి. బెతావెంక్ర (ావుగారిపు[ కుడ డు, ఆయనఅడుగుజాడ బ్రో 
ఆంజనే నేయపాత) వోషించెవారు, 

లగ సక్తి స్తి(రెడ్డిరాజుగారు 

కొమరివాలెం, హరిశ్చంద9లో హరిశ్చందుడు, రంగూ-స్రౌడీలో 
తులసీరాంపా తలు జనరంజకంగా పోషించేవారు, 

లర. డ్వారపూడి సూర్య్యారావుగారు 

ద్వారపూడి. చింతామణీలో బిల్వ మంగళవా తతో దేసవుంతా 
వ్శఖ్యాతిపాందారు. నిండయిన విగంహ Cc. చక్కగా పాడతారు. 

39. దేవులవల్లి పద్మనాభశాస్త్రిగారు 

పిఠాపురం. వీరు రానుపాతుల లీనమై నటించేవారు. 
“సీతమ్మకుచేయి స్తీ సి చింతాకుపతకము అనేపాటకు వీరి అభినయం, 
నటన ఓసారిచూసినవారు మురచిపోలేరు. 

40. యస్, పి, లక్ష్మణస్వా మిగారు 

కాకినాడ. తులాభారంలో నారదుడు, గయోపాభ్యానంలో అర్జు 
నుడ్కు. చింతామణిలో భవానీశంకరుడు, రామదాసులో కబీరు, సక్కు 
బాయిలో జ్ఞానయోగి సమర్థవంతంగా పోషించేవారు, 

4], కాగిత సుబ్బారావుగారు, 

భీమవరం: స్త్రీ వాతలు వేస్తారు. నర్తనశాలలో సుధేష్టగాన్యూ చింతా 
మణిలో రాధగాన్తూ హరిశ్చ౦ద9)లో చంద్యమతిగాను చక్కని హావభావ 
నటనలు పీిదర్శ సార, 
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42. ఇళ్ళ వెంకటా9ివుగారు, 

తాడేపల్లిగూడెం !_ కర్ణుడు, కృష్ణుడు, యయాతి గయుడు చక్క 

గా నటించేగాయక నటుడు, 

42. చల్లా వేంకటేశ్వర్యావుగారు, 

తణుకు : అర్జునుడు పా తపో షణలో అతనికతనే సాటిగా నటించేవారు, 

వందలాది ప౦దర్శనలిచ్చిన నటుడు, 

44, కరి) అబ్బులుగారు. 

త్రిలి దగ్గర పొలంకిగామం : _ ఉద్యోగ విజయా లుబో గయో 

పొసనం 'నాటకోలీలోని కృష్ణపాత9, రామాంజనేయ యుద్ధంలో ఆంజ 

నేయపాత) ఎంతో చక్కగా హోషించేవారు. ఎర్భగొల్లల = నాటకాలలో 

వీరున్న నాటకానికి జనం తండోపతండాలుగా వచ్చే + సివారు. 

ష్, కంచర్ల వెంకన్న గారు. 

మారంపల్లి ప.గో, :_ ఈయనకూడా ఎరగొల్లల నాటకాలలో పేరెన్నిక 

గన్న నటుడు, కరి? అబ్బులు కృష్ణుడు, కంచ ర్త వెంకన్న అర్జునుడు 

కాంబినేషన్ చూడడానికి జనం ఎగీబడేవారు. "బ్రహ్మంగా రి చరిత్రలో 

వీరబంహ్మం7? గొప్ప పరు తెచ్చుకున్నారు. 

46, మహశివభట్టు వెంకటా9జుగారు 

వీకిని వెంకంగారనేవారు. రామదాసు, క్చూరసేనుడు, కంసుడు? 
పాపారాయుడు పసిద్ధిగావేసేవారు, విరు క్రూరపాతృధరించినప్తుడు 
భయపడనివారు, విషాదపాతృధరించినపు పుడు దుఃఖించనివారు ఉండే 

వారుకారు. చక్కని కేరక్షరుయాక్షరు, 
యట ట్ 

47. మహాశివభట్టు అమ్మిరాజుగారు 

శాడేవల్లిగూడెం. లవకుశలో లవుడు, కృష్ణలీలలలో కృష్ణుడు 

మొదలగు బాలచేషములలో 4 పేరుగాంచి ఎదిగాక బలరాముడు, అర్జునుడు 

భవానీశంకరుడు, వీరబాహుడు వేషాలలో పేరెన్ని కగన్నారు. 

40, ఊల్లీంకల సూర్యారావుగారు 

'వీలారు. మధురగాయకుడు. అర్జునుడు, . కభీరుపాత9లు, నక్ష 
త్రకుడు నారదుడు, గయుడు, బాగాపోషించి పేరుతెచ్చుకున్నారు, . . 
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19. వి పెంకటాజుగారు 

ఏర౦ంపేట, (కొయ్యులగూడెంమండలల) పాపారాయుచ, దుర్యో. 
ధనుడు, యయాతి, గయుడు, క్యూరసేనుడు, కంసుడు మొదలగు 
ఎన్నో పొత9లు చక్కగా పోషించినడిట్ట, 

50. బంజొరు చేంకటిశ్వర్లుగారు 

తాడేపల్లిగూడెం. స్ర్రీపాతులుమాత)మే పోషించేవారు. చంది 
మతి, రాధ, బాలనాగమ్మ, రుక్మిణి, వౌపది పాత్రలు నిజంగా స్త్రీ 
లాగే నటించి ప్వేక్షకహృదయాలను దోచుకున్న నటుడు. తుకారాంలో 
జిజయాబాయి, రామగాసులో కమల, వంకల శ్యరమహాత్యంలో నకుళ 

పాత)లుకూడా అతనికి పేరుతెచ్చాయి 

51. ముంజులూరి కృష్ణారావుగారు 

ఏలూరు, కళావరిపూర్ణభిరుదాంకితులు, పృతాపరు[దీయంలో 
యుగంధరపాతతో అఖండ యుశన్ను ఈ ఆర్జించారు. ఆరోజుల్లో ఉద్యోగ 
విజయాల్లో కృష్ణపాతంకు ఆయనదేపే 

ఫ్, మజ్జి రామారావుగారు 

ఏలూరు. 12వవీటనే భ కృనందనారి పాతిన దించి అనేకబహుమతు 
లుపొందారు, తారాశశాంకంలో చందునిగా పృద్విరాజ్ ప్రశంశలు 
పొందారు, కృష్ణ, సారంగధర, బిళ్వ మంగళ, భవానీప్రాతలు “నట 
రత్న "కూడా పోషించి. “రంగస్థీలరవ్వ” బీరుదులుపాందారు, 

ని టి మణులు 

1. అమ్మాణజీబాయిగారు :- | i 

మండ పేటవా స్తవ్యులు. _భద్యాచారిగారిళో కలిసి హరిశా, ఎ ంద9లో 

చందంమతివేషం వేసేవారు. వీరినాటకాలలో పిముఖసినీన బులు అక్కి 
నేని నాగేశ్వ రరావుగారు స్త్రీవేషం. వేసేవారు. ఈమె చండ్రమతిగా 

పిడకలసీనులోనూ, కాటిసీనులోనూ చేసినటనకు, కంచితడి పెట్టని వేరిక్షకు 

దుండేవాడుకాదట్యు తానులీనమై నటిస్తూ ప్రేక్షకుల్ని కూడా రీనంచే ఫేదల. 
అలాగే కుచేలలో కొమాక్షిపాతికూడా. / 
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2, మాణిక్యకుమారిగారు వ 

రాజమండి9. చింతామణినాటకంలో చింతామణిగా ఎంతోమోప, 

నంగానటించి పేరుగడించిన నటి. శృంగారాభినయం యీమెసిత్సు, 

చివర సన్యాసిగామారిన వేషంలో కాషాయబట్టలతో వచ్చి బిల్యమంగజని 

“ఏమీచూసీ నను మోహి స్తివీ దేహమేలాంటిదని ఆలోచి స్టివీ” అని పాడ్షు 

తుంటే పేక్షకులమనస్సుల్లోకికూడా ఆవేదాంతభావం దూసుకుపోయి 

ఓవ్ఓహ్అని మళ్ళీమళ్ళీ పాడించుకునేవారు, 

ల. ఆర్: కోటీశ్వరిగారు యవ 

ఏలూరు. మల్లాదివారిపీదపిల్ల నాటకంలో పేదపిల్ల గా భారతదేశ 

మంతా అన్ని రాష్ట్రాలలో వేయిపై నే ప9దర్శనలిచ్చిన మహానటి. హరి 

శ్చ ౦దలో యీమె చంద9మతిపాత) నిర్వహణ అమోఘం, ముఖ్యంగా 

కాటిసేనులో లో హితుబీ పడుకో బెట్టి, పైన పిడకలు పేర చికి అంటించెస్తుం 

టి పే)క్షకుల ఉత్కంఠ, సానుభూతి పొంగికారలి జలజలా కన్నీ ళ్ళు కార్చే 

సివాద, ఆసీనంతా ప్రేంక్షకులు. జేబురుమా కృతో కళ్ళద్దుకుంటూ ఉండి 

వారు. నటన, వద్యపఠన _పేక్షకులహృదయాల్ని దోచుకుంటాయి, 
సమయస్ఫూ క్రగల నటి. 

గ. రెడ్డి 'రత్నంగారు ఫ్ 

కాకినాడ. స్ఫు రద్యూపి. 'మధురగానం.. చింతామణి నాటకంలో 

చింతామణి వేషానికి చాఅపుసిద్ధి, '. 'అటు.. మాట, పొట సమపౌళ్ళ బ్రో 

రంగరించి పిదర్శించేనటి. గం, రూ రూపం యూీమెకు పెట్టనిసామ్ములు, 

“తనకుగవ్లీనదెల్ల ధారబోసినయట్టి” అనేపదం తప్పకుండా వన్ఫుమోర్లు 

తీసికొనేది. ““మందారగంధమిడే” అనేపాటతో సుబ్బి శెట్టిని ఆటపట్టించే 
సన్ని వేశంల ఈమెనటన నాటకరంగంల్ మైలురాయి. 

ల రజ నీకాంతంగారు:- 

' శ్రాశీనాడ. “చీంతామణిలో .. - రాధపొత మకుబాయ మానంగా" నటిం 

చేది. “వళ్ళు టేసకష్టమావనితను- విడనాడి” అనేపద్యం 'మాండురాగంలొ 

పాడుతూ కలిటీనీలెడుతుంతే పే ప్రేక్షకహ్పదయం తరుక్కుపోయేది.. కరుణ 
రసపోషణలో దిట్ట. 
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గై ణి బి, అన్నపూర్తగా ర 1 [మ 
కాకినాడ, ఈమె అమ్మాజణీబాయిగారికుమార్త. హంశ్చందలొ 

చందం మతివేషం చక్కగాచేస్తూ తల్లిని మరపిస్తుండి. చింతామణిలో 
టు శ మ దు ae ధి 

రాధవషం, తులాభారంలొ సత్యభా మవేషాలుకూడా ధరిస్తూ వదడ్యం 

పాడడంలో తారస్థాయినికూడా అధిగ మించి పేరుతెచ్చుకున్న నడి 

7. నాగమజణిగాద:. 

పసలపూడి. కురుక్షేత9ంలో కృష్ణుడు వేషంవేసి “బావా ఎప్పుడు 

వబ్చికతీవువంటి పద్యాలుపాడుతుంటే ఆగంకీర మృదుమధురస్వ రానికి 
అందరూ ముగ్గులుకావలసిందే. సాయీబురెడ్డిగారి డళంలోచేరి ఆది 

పరాశక్తి పృదర్శనలు దేశంలో వేలమీదయిచ్చి పేరుగడించిన గొప్ప 

నటి. బాలనాగమ్మలో బాలనాగమ్మ వేషంకూడా : స సమ ర వంతంగా 

పోషించేది, 

8. శేషుకుమారిగారు ఫు 

రాజమండి. . బాలనాగమ్మలో యీమెనంగువేషం నవరసభ ౬తల. 

వయ్యాారాలొలికించడంలోనూ, తియ్యగాపి పాడడంలోనూ 'యావేషానికి 

యబామెకు పోటీలేదనిపించేది. కొన్ని నాటకాలల్ొ  నారదుడువరం టీ, మగ 

పొతలుకూడా కొ వేసి సెహభాష్ అనిపించుకున్న నదీ. 

9 సుభా ష్ జి గా రు: ను. woe wR | 

సీ పువరం. నిండె డై నవిగహం వీమలవిందె దె నగాతిం. చింతామణి. 

చేషంలోఅధునికంగా ఆమెపద్యాలు, నటన, 'ఆమెఅందంతో పందెం 

వేస్తాయి. ఈమె స్టేజిమీదకురాగానే + అందరూ అదిగో వాణిశ్రీ అంటుం 

థారు. . 

10. స హెచ్. రాజేశ్వరిగారు : . - 

కాకినాడ, రేడియో రికార్డిష్టు. చింతామణిలో రాధవేషం యీమె. 

సొత్తు మృదువై నక్రంఠం. వింటుంటే . ప్రేక్షకులకు. వీదోడేవగానం 

వినిపిస్తున్న ట్టుంటుంది. ఆమధురగాతం_ రంగస్థలంమీద ఆమెకు. పెద్ద అస్థి. 

చింతామణీలో చింతామణిగానూ విరివిగా వ్రదర్శనలుచేస్తున్న = వర్థమాన. 

నటీమజీ. 
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11. కుమారి రాఘవ $_ 

కాకినాడ, హరిశ్చ ందృలో కలహకంఠ, చింతామనితి శ్రీహరి 

పాత్తులకు తనకు సాటిలేరనిపించుకునెనటి. 4 దశాబ్దాలుగా నాటక కళా 

రాధస్రరమావధిగా ఎంచుకున్న నటీమణి, 

12, టేకి అనసూయగారు :_ 

ఏలూరు, సక్కుబాయిలో సక్కుబాయి, హరిశ్చం|దలో చంద 

మతి, చింతామణీలో చింతామణి, తులాభారంలో నారదుడు వేషాలు 

చేసేది. ముఖ్యంగా తులాభారంలో నారదుడుగా తరంగాలు, కీరనలు 

మధురంగాపాొడి ప్రేక్షకులను మైమరపించేది. 

13. శ్రీమతి ఆవేటి పూర్ణిమగారు 

ఏలూరు, సురభినాటక రంగనభు రాలు, వనారస గోవిందరావ్ల 
గారిఅమ్మాయి, చితాంగి, చింతామణి, సుభద్ర, దౌపది, సత్యభామ 
బాలనాగమ్మ, రాధ మల్లమదేవి యీమెపిసిద్దిగా వేసిన వేషాలు, 
గు ర్తింపుతెచ్చు కున్న కళాకారిణి, మధురమైన కంఠస్వరం, మంచినటన 

ఆమెప్రిత్యేకత, 

14. శ్రీమతి శ్యామలగారు, 

నిడదవోలు :. సైెరంధి) చంద్రమతి, మండోదరి పాతలు మనో 

హరంగా నటించి పేక్షకహృదయాలలో _ చెరగనిముద) వేసుకున్న 
నటీమణి: లల . 

[స్ శ్రీమతి. కోడూరి లక్ష్మి కాంతంగారు. 

తాడేపల్లిగూడెం. రౌడీలో అన్నపూర్ణ, హరిశ్చిం|దళో చంద్ర 

మతి, సక్కుబాయి, బాలనాగమ్మ, శాంతిమతి పాత9లు వందలసంఖ్యలో 

నటించిన నటీమణి, 

18 శ్రీకి శురఖి- భారతిగారు - 
జ్ 4 కాడేవల్లిగూడం... “సుభద్ర, _చంద్రమక్కి రాధ, నత్యభామ, a yr 

మళ్ల మజేవి కే క కపాటులు' 'శక్కగాపోషించి కీ కరాందిన నటి. 
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17. శ్రీమతి విజయాంబగారు ఏబారు. . చక్కనిగాయని. చందగమరి, దావద్కి దిక్యీజి, నావిత్రి పౌతగిలకు పేరుతెచ్చుకున్న నటి. 
18. రాయవరం లక్ష్మిగారు 

ఇంటిపేరుమర్ల. రాయవరం, చింతామణిలో చింతామణి, రాధ వేషాలు, బొబ్బిలియుద్ధంలో మల్ల మాంబ, హరిశ్చం దళలో మాతంగి 
కలహకంథె పిసిద్ధిగా వేసేననటి. సుకుమారమైన గాతంం, ౩ స్ఫు రద్యూవం యీమెకు దేవుడిచ్చిన ఆభరణాలు, 
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తొనపద.లు - రామారయంణాలు 

తెలుగుదానపదులకు రామాయణం అత్యంత పీ9తి పాత్ర9ం, దీనిని 

ఎవరెన్ని సార్లుచెప్పి నా ఆప్యాయంగా, భ_కిగా, ఆసక్తిగా ఆలకిస్తూనే 

ఉంటారు, తెలుగులో నిర్వచనొ త్తర రామాయణం 6దగ్గర నుంచి నేత్రి 

రామాయణ కల్పవృక్షంవరకూ ఎన్నో రామాయడాలొచి చాయి. ఎంద 

రెందరో వ్రాశారు. అందులో ఖభాస్కరరా మాయణ౭., గోపీనాధ రామా 

యణం, మొల్లరామాయణం, ఆద్యాత్మికరా మాయణం, చితృ్సరా మాయణం 

లాంటివి పండితాభిరుబిశే పరిమిత మైషోయాయి. జొనపదరామాయణం 

అని చేరే ఒక రామాయణంఉఊంది. అదికూడా జానపదులను పట్టుకోలేదు, 

కాని జానపదుల హాదయపీఠాన్ని అధిష్టించింది రంగనాధరా మాయణి 

కధమాత్స్మమే కాబట్టీ జ వా నపదుల మనస్సుల్లో అంతగాఢఅగా ముద్ర 

వేసుకున్న రంగనాధరా మాయశాన్ని పరామర్శిం చకుండా వదిలేస్తే 

జానపదుల అభిరుచిని సక9మంగా దర్శించినట్టుకాదూ, అందువల్ల 

జానపద జనరంజకమైన రంగనాధరామాయనాన్ని కూడా స్థాలీపులాక 
న్యాయంగాగైనా పరిశీలించడం అవసరం, 

రంగనాథరావాయలణం 

ఈదేశంలో నిజమెనరాజలు ముగ్గురేనట. ఒకరు త్యాగరాజు, 

రెండవవారు పోతరాజు, మూడోవారు గోవరాజు, నిధి చాలసుఖమా 

రాముని సన్ని ధినుఖమా” అని తన గానామృతంతో రాముని పాదాల 

నభిషేకించిన రామభక్తుడు త్యాగరాజు. “పలికెడిది భాగవతమట, పలి 
కించెడివాడు రామభదుండట” అని తన భాగవతాన్ని రామాంకితంచేసిన 

మహాభక్షుడు పోతరాజు, **ఏరీతిగ నను దయజూచెదవో ఇన వంశోత్త 

మ రామా అని తన జీవితాన్ని రామమయం చేసుకున్న రామదాసు 
గోవరాజు, ఈకోవలోవాడే రంగనా ధరామాయణక ర్త బుద్ధరా జుకూడౌ, 

పూ _రిపేరు గోనబుద్దారెడ్డి. రామచరితను తెలుగులో వెఅయించి 
తెలుగు జొనపదుల హృ దయాలలో శ్రీరాముని సు ప త్రి ఘు ని చేసిన 
కవిరాజు ఆయన, 
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“వేదం పీభు సమ్మితం, పురాణం సహృత సమ్మితం, కావ్యం 
3 తలో వేదం ప%భువులా శాసిస్తుంది. * సతైం వద ధర్మం 

© చెప్పు, ధర్యం ఆచరించు) అనేది ఆజ్ఞ. ఆజ్ఞను పాలించ 
డం బానిస య. గా భావించి కొందకి మనసులు ఆచరణకు నిరాక 
రించవచ్చు, అందుకని పురాణ పురుషుల జీవితాలకు ఆ సదయు 
ఆపాదించి కథలుగా మలిచాద. హరిశ్చందు గని కథలో సత్యం కోస 
హరశ్చ ౦దుడు నిలిచిన తీరూ, దాని వలన పొందిన పక్కీరే క్ వింటుంటే 
ఒక స్నేహితుడు సత్యం చెప్పు మేలుకలుగుతు౦ది, సత్యం చెప్పు మే 
కలుగుతుంది అని హితబోధ చేస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. విషయాన్ని 

మరింత పే9కిపాత౦0ం0గా చెబుతుంది కావ్యం. ప9యురాలు పడకటింటిలో 
భర్తకు హృదయరంజకంగా చెప్పి మధురోకి లాంటిది అది. రసమో, 
వ్యంగ్యమో దీనికి ఆలంబనం. . “నాద్రేశానికి అర్ధరాత్కి స్యాతంత్య్యం 
వచ్చింది ఇంకా తెల్లవారనేలేదు.” అనేదానిలో ఉన్న వ్యగ్యం నలుబది 
సంవత్సరాల దేశ చరితను గుండెకు హత్తుకొనే టట్టు చేస్తుంది. ఇడీకావ్య 
తత్వం. “నాన్ఫషిః కురుతే కావ్యంి అన్నారు పెద్దలు, వాలీ కి బుషి 
గనకనే శ్రీమదాామాయణ కావ్యాన్ని అంత లోకో త్ర రంగా వా9యగలి 
గాడు, నారదుడు వాల్మీకి ఆశ9మానికి వెళ్లినప్పుడు సకల సద్గుణ 
సంపన్నుడు, మనసా వాచా కర్మణా సత్యవాది అయిన నాయకుడెవ 
వైనా ఉన్నారా అంటి ఉన్నారని అతడే అయోధ్య వేలుతున్న రాము 
డని రామచకిత్శ వివరించి వెళ్ళిపోయాడు. నాటినుండీ . వాల్మీకి దృష్టి 
రాముని =నేఊంది. ఒక రోజు ఉదయం  తమాసానది ఒడ్డున. నడిచి 
వెళుతూ ఒక బోయవాడు చెట్టుపె నున్న్రైంచవక్షు లజంటలో “ ఒకదానిని 
కొట్టగా అదిైకి9 ందపడి విలవిలతన్ను కొని వా9ణాలు విడిచింది. దాని 
కోసం రెండవపకి వలవల ఏడుస్తోంది. అది చూనసి. వాల్మీకి, హృదయం. 
శోకంతో నిండిపోయింది. ఆభోకమే ఒక శోకమై అతని. నోటినుండి, 
శాపంగా వెలువడింది. . ॥ ne 

“మా నిషాద వికిష్టా ంత్వ మగమళ్ళాళ్యతీ. సమాః . 
యక్కే9ంచ మీధునాదేక  మవధీ౯ కామమోహితం, క 
“క భోయవాడా కామ మోహితుడ'వై '. వక్షిజరటను వేరు. చేశావ. 

నీవు వృద్ధిని పొందవు” అని శపించాడు. కట్టె. కొట్టె. తెచ్చె అన్నట్టు 
రామాయాణమంతా ఈ చిన్ని క్లోకంలోనే యేమిడి కంది. వక్షిజంట 
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కీతారాము: లక్కు బి జోయవాడ రావణాసుఆనికీ ars 
we 
_- ప9కకల', కవిత్య మంకీ 

Emotions recolleted in Tranaluility అంటాడు వర్జువరు. 

అలా ఉదే? క పడినవాల్మీకిహృదయం శాంతిపొందిన తరువాత అనిశ్చల 

సమాధిస్థితిలో అంతవరకూ అంతరా ంతరాల్లో సుడులు తిరుగుతున్న రామ 

కధ కరమరూవం పొంది కావ్యంగా వెలువడింది. “ఏకోరసః కరుణమేవి 

అంటాడు భవభూతి. రామాయణమనుంతా కరణస ప్రధానమే, అందుకే 

అది ఆజరామరమై పిపంచంలో గొప్ప కావ్యాలుగా పరిగణించబడే 
“ఇలియడ్” “ఒడి ఫే” లకంటే విఖ్యాతి పొందింది. 

ఇది ఇతిహాసమా, పురాణమా, - జరిగిందా, జరగలేదా, జరిగికే 

శిధిలాలెక్కడ అని వెతుక్కోవడం ఆనవసరం. ఏదై తేనేమి? మానవజాకి 

మనుగడకు కావలసిన ధర్మాలను కాంతాసమ్మితంగా చెప్పిన మహాకావ్యం, 

It isa message 10 man అంటాడు కె,యమ్,మున్టీ. సుఖమయ 

జీవితానికికావలసిన ధర్మప్రబోధం, అధర్మ వ్యకి త్యం, పాఠివృతత్యం, 

ఏక పృత్నీ వితం, భాతృ పేమ, పితృవాక్యపాలన ఇలా ఎన్నో నిబంధ 

నలను మృదువు? అందించిన ఉత్తమ గంధం. నిజానికి ఇన్ని 

కులాలున్నా, ఇన్ని పాంకాలున్నా, ఇన్ని భాషలున్నా ఈనాడు ఈ 

దేశాన్ని ఏకతాటిపై నడిపిస్తున్న వి రామాయణ భారతాలే, పికి 

మనిషిలోనూ రాముడూఉఊంటాడు, రావణుడూఉంటాడు, ప్రతి ప్రీలోనూ 

సితాజంటుంది, శూర్ప ణఖాఉఊంటుంది., మనలో రావణపాలు, శార్న 

ణఖపొలు ఎంతవున్న దో చూసుకొని తగ్గించుకోవడానికి అద్దంలా ఉపయో 

గపడుతుంది. రామాయణకా వ్యం. రామాయణంలో “వికె త కమక్షరం 

పోగ క్రం మహాపాతక నాశనం” అన్నారు. పండితులు. ఒక్క రామ 

శబ్దం తీసుకుంటే అది “అష్టాక్షరి, “పంచాక్షరిలలోని అగ్ని, వాయు 

కీడాక్షరాల సంపుటి అని, తెలుస్తుంది. “నమోనారాయణాయ”లో ని 'ర్రా 

“నమశ్శివాయిలోని “మి 'కలిపీ “రామి నామం ఏర్పడిందన్నారు 
తాత్వికులు. అందుకే ““రమేతి రమః రామః అని నిర్వచించారు. ఈ 

రామాయణం ఎన్నో భాషలలో కీ, అనువదింపబడింది. ఈ అనువాదాలలో 

యభథామాతృకాసువాదంకాక్షుండా. ఆయా. దేశ. కౌల' ఆచార. వ్యవహారాలను 

బట్టి. అక్కడ; జననాడినిబట్టి, అనేక మార్పులు చేర్పులు వెనుకున్నారు 

ఆయా, రచయితలు, =. ॥ 
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భారతదేశంలో వివిధ భాషలలోకీ అనువడింవబడినా హిందీలో 
తులసీ రామాయణం. తమిళంలో కంబ రామాయణం, తెలుగులో రంగ 
నాధరామాయణం పుంజు “కి బాగా వాచు ఎ కుపోయాయి. దీస్కి కారణం 

పండిత వరంగానే కాకుండా పామరజన రంజకంగాకూడా ఆలోచించి 

చొప్పి స్తే జనులంతా అనురక్తులుకాగలరో అటువంటివన్ని చేర్చి 
కకులను భోభావ సముడింలో దిలలాడించాడ ఈ కవిపుంగపలు, 
నికి వాల్మీకి కావ్యం" పని రాముడు ఉత్త(వ 3) మానవుడు మాతిమే, 

బుద్ధా రెడ్డి రాషుుడు దేవుడు, తెలుగువారికి, డైవభ క్తి ఎక్కువ. 

నాడికెలిసిన బుద్దారెడ్డి కరుణరనంతోపాటు భ క్రరసాన్ని కూడా పోవ. 

హెంవలెస్ పామరజనాన్ని పరవశింపజేశాడు. భారతానువాదం 11వ, 

శతాబ్దంలో ఆరంభ మైనా. రామాయణాన్ని మాత్రం 14వ శతాట్టివరకూ 

ఎవరూ ముట్టుకున్న ట్టులేదు ఈ శతాబ్దంలో వీర శైవ విజృంభణను . 

చూతెడు బుద్ధా డ్డి సాహిత్యపరంగా వై తన్యవంతులనుచేస్తున్న వార్ 

“దే.” వ ౧క్రయిను షరికించాడు. స్రీల దంపుళ్ళ పాలలా ఏవీలపాటం , జోల 

పాటలువంటి జ నపదుల రననాగా9అమీద నడుస్తున్న వదజా లంచూశాడు.. 
వాటిని సంధించాడు. డే?  ఛందమెన ద్విపదను తీసికొని జానపదుల 

జాలంతో సరళ సుందరంగా, కేటతెల్లంగా, సామాన్యుడికి అర్ధమయ్యే 

పొటలా వ్రాశాడు రామాయణం. అందుకే తోలుబొమృలాటవాళ్ళు దినినీ 

చేబట్టారు. విరు పదర్శించేది రంగనాధరామాయణమే. మన .ఇళ్ళల్లో 
ప్రీలుపాడే. ఊర్శిళాదేవినిధ్య,. లక్ష్మణరేఖవంటివి ఇందులోని ఘట్దాలే, 

వాల్మీకి రామాయణంలో. అసలు. ఇవి లేనేలేవు, 
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లక్ష్మణరేఖ విషయం. వాల్మీకంలో ఎక్కడా కనిపించదు.. కాని 

దీన్ని రంగనాధరామాయణంలో ప్రవేశ పెట్టి జానపదుల హృదయాలను 
ఆకట్టుకొనే టట్టు. చేశాడు. మారీచుడు .రాముని స్వరంతో" ఉహ లక్ష్మణా” 

అని తేక పెట్టినప్పుడు రామునికేదో ప్రమాదం జరిగిందని భయవడి సీత. 
లక్ష్మణుని వెళ్ళమని బలవంతంచేస్తుంది. - గత్యంతరంలేక కుటీరంముందు '' 

మూడుగీతలు గీసి -:;ఏవ ఏెస్థిత్తి 5 నూ వీటిని. దాటకు వదినా" అని చెప్పి 
వెళతాడు రక్ష ణుడు. రావణసన్యాసికి భిక్షవెయ్య డానికి. ఆమూడుగీతలూ. 

దాబిరారుదే... సీత కడగండ్ల పాలయే్యది. కాముగడాపొపం అని. ఎంతో, . 
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నొచ్చ్వుకుంటుంటారు కథవింటున్న జనం. ఈ చిన్న అతుకు కధకు 

అంత పాణపిదంగా నిలిచిందన్న మాట. రామాయణంలో ఇది ఎంత 

బలంగా అతుక్కుపోయిందంటే మూలంలోలేదని ఎంత మొత్తుకున్నా 

ఎవ్వరూ నమ్మేటట్టులేదు. ఇది అప్పటికే జానపదులలో మంచి ప్రచా 

రంలోజున్న బాలనాగమ్మ కధలోనిది. కార్యవర్థిరాజు యుద్దానికి పళుతూ 

బాలనాగమ్మను దాటవద్దని గుమ్మంలో మూడగిరులు గీచిపెళ తాడు, 

మాయ లఫకీరుకు ముష్టి వెయ్యడానికి ఆమె అవి దాటిరావడంతో కథమలుప్ప 

తిరిగి ఉత్కంఠను రేకెత్తించి ఆద్యంతం ఆసక్తితో వికేటట్టు చేస్తుంది, 

రామాయణంలో కూడా అలాచే స్తే పొమర జనాదరణ పొందుతుందని ఆ 

సంఘటనను ఇక్కడ చౌ ్పంచి ఉండవచ్చు, 

ఇలాగే అహల్యాశాప ఘట్టంలో చేసిన చిన్న మార్పు సహజంగా ఉండ 

టమే కాకుండా మూలానికే “మెరుగుదిద్ధింది.. వాల్మీకిరామాయణంలో 

గౌతముడు వేకువనేలేచి నదీస్నా నానికి వెళతాడు,  ఇందుడు వచ్చి 

అహల్యను అనుభవిస్తాడు. కాని రంగనాధరామాయణంలో ఇంకా రెండు 

రూ ముల పొిద్దుండగానే ఇందుడు కోడై కూస్తాడు, తెల్ల వారబో 

తోందని భిమసి గౌతముడు నదీస్నా నానికి వెళ్ళిపోతాడు. పల్లెలలో 
జారులు తమకడ్డుగా ఊన్న పెద్దవాళ్ళను మభ్య పెట్టడానికిచే సే పన్నాగా 

లెన్నో చూసి దీన్ని ప వెశ పెట్టి ఉంటాడు. ఈ చమత్కారకల్పన రామా 

యణతల్చా నికి సొగసుకూడా తెచ్చి పెట్టింది. వాల్యీకిరామా యణంలో 

గౌతముడు అహల్యను “శిలానుపా9వ్య” అని, అంటే రాయికమ్మని 

శపిసాడు. మరి రాయికి కష్టాలేముంటాయి! బాధలతీముంటాయి! రంగ 

నాధరామాయణంలో అహల్య ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ చలిలో 

వణుకుతూ; ధూళిదూసరి తాంగియై అగతికయైై పడియుండమని శపిసాడు 

గౌతముడు. ఇప్పుడది. శాపంఅనిపించుకుంటుంది' విమర్శ నాదృష్టిళో 

చూస్తే, ఇలాంటిదే జంబుమాలినీ వృత్రాంతంకూడా.. శూర ణఖభర్తను 

. రావణుడుచంపించి ఆమెను దండకారణ్యానికి వంపించివేశాడు, అప్పు 

డావె గర్భిణి. జంబుమాలిని అనేకొడుకునుకని రావణునిచంపి పకీకారం 

తీర్చు కోమన్న దీ. అతడు రాపబునిచంపే అ స్తాలకొసం సూర్యుని 

= గూర్చి ఘోరమైన తపస్సుచేస్తుంటే పైన పాదలు పెరిగిపోయాయి. 
He ఆతవసు స్సుకుమెచ్చి. ఒకనాడుసూర్యుడు.. ఆకాశంగుంచి ఒకఖడ్గాన్ని వడ 

. వేశాడక్కడ, అదేసమయానికి అక్కడికివచ్చి న అక్ష్మృణుడు ఆ ఖర్గంతీస్ 
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దునువరచద్దానా పృక్కనున్నపొదను ఒకవేటుతో నరికాడు. ఆ 

కుపాద లోనున్న జంబుమాలిని 4 రసు ఖండింపబడిందం. తదివాత 

అక్కడికివవ్చిన జూ రృణభఖ విషయంకెలిసికొని దోహపైరుణనే త్యాలతో రాజుని 

దగ్గరకువచ్చి ఆ సుందరాకారంచూసి మోహిస్తుండి. మిగిడిన కథ 

3ెలిసెందే. ఈ కల్చనవల్ల జార్పణఖ రాకకు కార్యకారణ సంబంధం 

ఏర్వు డిండి 

ఇక సుందరకాండనో ఆంజకేయుడు రావణకొలువలో తనవా 

లాన్ని పెంచి రావణునికంటెఎత్తునకూక్చొాని తన ఆధిక్యాన్ని పిదర్శం 

చాడనేదికూడా బుద్ధా రెడ్డికల్పన మాతృ మే. జానపదులు హనుమంతుని 
అభిమాని సారు గనుక అతనిచేత ఇలా చితా్రాలుచేయి సై రామాయ 

ఇం బాగావారని అలరిస్తుందనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ విచితు కల్పన 

చేసిజంటాడు. అలాగే రామాయణంలోని ఉడత కూడా తెలుగు ఉడుశే. 

ఈ చిన్ని సంఘటనతో జానపదుల హృదయాలలో భ క్తిబీజాన్ని 
బలంగా పాదుకొల్పాడు. 

యుద్భ కాండలో రాపణుని తలలూ చేతులూ ఎన్నిసార్లు ఖం 

డించినా మళ్లీ మళ్లీ మొలుస్తున్నా యట. అప్పుడు విఫీషణుడు చెబు 

తాడు రావణునినాభీదగ్గర ఆమృతభాండంజఉన్న దని దాసిని పగల 

గొట్టికేగాని అతడు చావడనిను,. ఏడేడు సమ:దా9ల కవతల వర్తి 

చెట్టుంది ఆ మకచెట్టు తొరులో చెలకుంది ఆ విలిక భొందిలో ఫకీరు 

పొ9ిణసుంది అని బాలనాగమ్మ కధ చివర కధకుశు చెబుతుంటే 

జనం విస్తుబోయి ఆస గా వినడం చూసుంటాడు బుద్ధా వడ్డి. దానిని 

ఇలా నాజూగ్గా మార్చి రావణునిపా9ణానికి తగిలించి ఉంటాడు. 
ఉత్సుకతను శక కె త్రించే. అద్భుతకల్పన యిది, మూలరామాయణంలో 

ఈ ఘట్టంలో ఇంద౦సారధి మాతలి రాముని బ్రహ్మా స్ర్రం వయో 

గెంచమంటాడు. రాముడలాచేయగా రావణుడు చస్తాడు. కాని బుద్ధా 

రెడ్డిమలుపు కధకు మంచి మసాలా. ఇదే జానపద క కధలలో ని పట్టు. 

ఊర్మిళాదేవి నిద్రకూడా విత్త్యేకించి జానపద స్త్రీల నాకర్షించ 
డానికి చేసిన మరో ఆద్భుత కల్పన, 

“పద్రునాలుగేండ్లును పగలును రేయి 
నిదురవోవకనుండ నియమంబు సీసి 

ఆరాతి9 నిద్ర మాయా రూపు దాల్చి 

ధీరుడా లక్ష్మణ దేవుని చేరి 
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ఏను నిదా? దేవి ఏర్ప డడెల్పు 

విధి విధించను వంట వెంట వర్తింప 

విధమేది నిన్నునే. విడుచుటకింక 
అనిన ఊర్మశయందు అహరహమ్ములును 
జనియుండు మంత యాసమయంబు తీర్చి 

వచ్చిన గై కొందు వరుస నిన్ననిన 

నిచ్చసాగాకంచు ఏగె నిదియును". 

ఈ విషయంకూడొ అవాల్మీకమే_అయినా కాదంటే నమ్మేవారులేరు, 

ఇలాంటి కల్పనలేగాకుండా పాతృలనుకూడా తెలుగువారి మనోభావాల 

కనుగుణంగా తీర్చిదిద్దాడు బుద్దారెడ్డి, భర్త వాలిని చంపిన రాముని 

దగ్గరకువచ్చి తార యిలా నిలదీస్తుంది. 

“జన నాధ యీవాలి చంపనేమిటికి ?-. 

వెరవొప్ప నీ రాజ్య విభవంబు గొన్న 

భరతుడే రఘురాను వరికింప వాలీ ? 

చెనటియై నీ భార్య+వెరగొని చన్న 

దనునజుడే రఘురామ తలపోయవాలి 

నీ యట్లి కారుణ్య నిధికిట్లు తనుం ? 
రు ళా 

జనకజితో. కూడి చనియెనా ఎరుక?” 

ఏమయ్యా రామా! న్ రాజ్యాన్ని అవహరించిన న్స్ తముడు భర 

తుడు.కాడే పోలి! నీ ఖార్యవెత్తుకొనిపోయిన రావణుడు. కాడ వాలి! నీకేం. 

అవకారం చేశాడని. చంపావు?.. ని జ్ఞావనుంతా సీత్రతోనే.. ఎగిరిపోయిందా? . 

వాలిరేకుండా. నేను బ్రతకగలనా? నేన్నుకూడా తెగటార్చు అనే మాటలతో 

తార పాతివుత్యాన్ని. వృకిస్థా పించాడు, హాల్మీకంలో తార జరిగిందేదో 

జరిగిపోయింది అనే “సామాన్య. ప్రీ మో మో స్తర్తుగానే కనిపిస్తుంది. 

వర్ణనలలో" “ఆలం కారాలు కూడా జానపదులకు పరిచితమైన విషయాల 

మీదే అమర్చాడు. బుష్యమూక పర్వతం దగ్గరకు రామలక్ష్మణులురాగానే. 

ఆ కొండపొందిన ఆనందర' ఏంతో" నిండుగా ఉశ్వ్య్రక్షిస్తాడు.. 

. “ శైలోక్య విభులై. న తమ రాక చూసి | 
_ఆలోన మది పొంగి. ఆనంద మంది. 



373 

ఆనయంబు నొప్పెడు అశ్యవూరంబు 

లన సేలయేరుల నలరెడు దాని 

అని సెలయేళ్ళు ప్రవాహాన్ని వర్వతునియొక్క ఆనంద బాష్పాలుగా 

అభివర్టన్తాడు. 

జానపదులు తమ యిళ్ళ్శల్లో ఎవరయినాచనిపోకే వారితాలూకు 

చేష్టలూ, మాటలూ, వారితోపొందిన అనుభూతులూ వారి మృతితో 

క్రలీగిన వెలితి తలుచుకు తలుచుకు ఏడుసారు. సీత కనిపించకపోయేసరికి 

ఆమె చచి ఎపోయి ఉంటుందని భావించిన రామునిచేతకూడా అలాగే విల 

పింవజేసాడు _ మగవాడుగనుక కొంచెం సున్ని తంగా _ 

ఇది మహారణ్య మె యిప్పుడు తోచె 

ఇది వర్ణశాలయై యిప్పుడు తోచె 

ఇదినాకు తవమని యిప్పుడు తోచె 

చల్లని ముఖదీ ప్తె చందు9ని కిచ్చి 

తెల్లని నగవు చంది9కలకు నిచ్చి 

చెలువంపు వలుకుల చిలుకల కిచ్చి 

నిన్ను దైవము మింగెనే నేడు సీత”! 

ఇలాగ తెలుగు జానవదులభావాలూూ రీతులూ, ఆచారాలూ, అల 

వాట్లు, పడికట్లు' అన్నీ జతచేసి సీతను. తెలుగు జానపదుల ఆడబడుచు 

గానూ, రాముని తెలుగు జానవదుల దేవుడుగానూ తీర్చిదిద్ది రామా 

యకాన్ని తెలుగు . జానపదుల హృదయాలలో చిరస్థాయిగా నిల 

బెట్టాడు బుద్దా రెడ్డి, తెలుగువలల్లెలలో . పేిబపేటకూ కనివీంచే. రామాల 

యాలు, ఇంటింటా వినిపించే ఫీత్రారాముఅపేర్లు ఈ జానపద రామా 

యణ పభావమే. 
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వ. పో ఈ కను Rte we 

లల్లీ యు ఇనా క ట్ అవ నావ (శ. అ రాన వదం ల హో “9 

eo Mra దల లు Me) చెడు గుళ్ళ 

క్ జ > య బాప్ లో స wine అహా దా అప్పల కం ౦ దుప్పులు రసి 

FTE ఇడ BA న 
లీ య ar డలు శె రంగ లు గ్ అరు లర 

సుల బంతులాడు ఎర ఓటులకు డొసి 

“జెజ్టాడ' రము ప్ర ఎట్బిననాడె శాత్రీవ 

వ్యూహముల్ పగిలించు నొరపు గజచి 

కరో త్రిదొమ్మ ౧చ్చి”లో కోటగోడల కెగ 

బాష అంఘించు చంక9మణ మెజీగి 

గ్, శెనుగుఅంత సై యవినేర్చుకొ నియ యుందు 

రస్నగా తెల్గుతల్లులు మున్ను శౌర్య 

రస మొడిచి ఉగ్గుపాలతో రంగరించి 

బొడ్డుకోయని కూనకే పోయుదురట, 

విశ్వనాధ సత్యనారాయణగారు తమ “ఆంధి విశ స్టో స్త్రి గం 

ధంలో “కేగి క్లేత%ం” ఖండికలో మన జానపదుల ఆటలనలా 

అభివర్ణించారు. 

శ్రీపాద కృష్ణమూ ర్రిశాస్ర్రిగారు తమ “అమృతానండంిలో ఆనాటి 

పిల్లల ఆటలనిలా వివరించారు. 

గి, గుడు గుడు గుంచములుి, “బిళ్ళ పందనగరో - . 

“కాళ్లశ గజ్జెలు”, “చివచివ గోళ్ళు “వాన 

లప్ప], చెమ్మ చెక్కి, ఉన్నై ల కుప్పలు” మొద 

లైన మేలాట లాడెడు నపుడు బాల. _ 

ఆఅ ఓ అలం 

సీ * “దిట్ట పొట్లాకాయ సిరి గంగణావ, శీ, 

గుడు గుడు గుంచాలు కుందెన గుడి 

డాగిలి మచ్చు లాటలు గచ్చ కాయలు, 

వెన్నెల కుప్పలు తన్ను బిళ్ళ. 

తూరన తుంకాలు గీరన గింజలు 

* ధూర్జటి, శ్రీ కాళహ స్తీ మహాత్మ్యము. ఆ ఆ, శి. వద్యం 38. 
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పిల్ల దిపాలంకి బీళ్ణ గోడు 

చిడుగు డన్వలవాటి చెండు గట్టినబాది 

యల యుప*న బె లప్బ్పశళాలు 
ag) ఉం ఈ 

చిక్కినా జిల్లలో తలు బిందరాది 
గా ౧ 

యెొన శె శవ క్రిడా విహార సరణి 
నాం మూ లో 

ఇెంచుకొమరుల తోడనుర్ట్ంచుకాడు 
తిన్న డభినవ బాల్య సంపన్ను డగుచు” _ అని వర్ణించాడు 

ధూర్జటి శ్రీ కాళహస్తి మహాత్మ్యంలో _ 
జ అటే 

శశ కదినముల్ కొన్ని చనంగ నంత కడు 

నర్ధిస్ బొమ్మ పెండ్లిడ్డు గు 
జైనగూళ్ళ చ్చ నగండ్లు, పింపిణులు, కుచ్చిల్, గీరసగింజలో 
మన గుంటల్, కనుమూసి గంతనలు, కంబాలాటలో నై న జే 
లనముల్ మీరగ బోంట్లతో నలరె బాలారత్న మెల్లప్పుడున్” 
అని వర్ణించాడు పింగళిసూరన కళాపూర్ణోదయంలో _ 

౧౫౦ ఏండ్ల కి9ండట నారాయణకవి నాటిఆటలను యిట్లు 

తెలిపినాడు _ 

వై “దూచియు జాబిల్లి బూచి కన్నుల కచ్చి 

గుడిగుడికుంచంబు కుందెనగరి 

చీకటి మొటికాయ చింతాకు చుణుదులు 

పులియాటలును చిట్ల. పొట్ల కాయ 

తూరన తుంకాలు తానిగ. తానిగ 

చిడుగుడు మొకమాట చిల్ల కట్టె 

దాగిలి మూతలు తనుబల్ల యాలంకి 

గువ్పట గురిగింజ కొండకోతి 

చిక్కణబిల్ల యు, జెల్లెము 'గొడుగును 

బల్ల దీవులు లక్కి బిక్కిదండ 

గడ్జెన బోడి యొక్క సికొక్కు బరిగాయ 

పోటు గీరిన గింజ బొంగరములు 

. (3-౧ న క్ర 
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* “ఊప్పున బద్దలు (ఉప్పట్లు] | చెదుగుడాట్క హెంగరాలయా ప, 

7ణలీపటము ఎగురవే ౫ ముటు అచ్చున గండ్లయా మటు ఓమనగుంటలు, జడ 

ము పులిజూదవు, చదరంగపంు ఇదం నవి అరేద వందల సంవత 

రనులకు పూర్వ వ... ను౭డి ఉన్న యాటలు.ో 

వల్లెలలో కూడా నవనాగరికత పిబలడంతో జొనపదుల ఆటలూ 

పాటలూ "చాలావరకు తరమరుగున పడ్డాయి. ఆనాటి ఆటలూ, క్రీండలూ 

సహజ సిద్ధమైనవి. ఖప్బులేనివి. చిన్నతనంనుండీ మనిషిలో నంఫీం 
భావాన్ని సభఖ్యతనూ సహజీవనాన్నీ విజ్ఞానాన్నీ సహృదయతనూ 

శౌర్యాన్ని సాహసాన్నీ వివేకాన్నీ పెంపొందంపజేయడవు వాని 

లక్ష్యం. చిన్న పిల్లల ఆటలదగ్గరనుంచీ పెద్దవాళ్ళక్రేడ అవరకూ అన్ని 6టా 

ఏదో ఒక ప9యోజనం ఇమిడి "ఉంటుంది. 

ప్ క్ర లఆటలఅు 

బం వ్వా లొట 

దినినే “గుజ్జన గూళ్ళాటి అనికూడా అంటారు. కొందరు పిల్లలు 

ఒకచోట చేరతారు. తమ యిండ్తనుండి ఉప్పో. పప్పో, చింతవండో, 

ఉల్లిపాయలో, కారమా ఏదో ఒకటి తెచ్చి సఖ్యంగా తమ లఅలక్కపిడ 

తలలోనో చిన్ని గెన్నెలలోనొో వాళ్ళే వండుకొని తింటూ “బువ్యాలాట” 

ఆడుతుంటారు. తరువాత “అమ్మా_నాన్న” ఆట అనీ బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళనీ 

ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ పనిపాటలు, నిత్యకృత్యాలు, ఆచార వ్యవహారాలు 

అన్నీ చక్కగా అనుకరిసా వినోదిస్తారు, ఇది వారి రేపటి సంసారపు 

జీవితానికి పా9ధమిక పాఠశాల అన్న మాట. 

ఖ డ్రా గుజ్జనగూళ్ళ ఆటను రుక్షిజియు, గిరికయు ఆడినట్లు భాగ 

వతజనందునుు, వసు. చరిత9ీయందును వర్ణిత మైనది. 

చలా వెంట. తో- బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళు 

పిల్లలు తాటాకులతో ముఖము,  ఇేతులు, పొట్ట, కౌశ్ళు వచ్చేలా 
బొమ్మలుచేసి వానిని ఆడ్క 'మగ బొమ్మలుగా విడదీసాడు. మగ బొమ్మ 

banded 

శ్ విజ్ఞాన సర్వస్వం తెలుగు: సంస్కృతి ౧ 

(ఆటలు, వేడుకలు పు, కి 

* తెలుగు విజ్ఞాన సర్వస్వం. (కెణగు నంభ్మృశి) 

కృీడలు. పుట, “1443. ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ ' 



లను వాడుగ్గాను, అఆడబొచుు లను కొంచెం పొట్టిగానూ చెసారు. అడ్రబొక్ష డు అవి శ 

లకు కళ్ళకు కాటుక, బుగనమక్న, కళాణంబొటూ పెటి చిన్న గుడ క రి ౧ న్ ల అ సై టి ౮ గో 
పీలిక చీరలా సింగారించి తలకు వెనక జడకట్టి చేతులకు గాజులు, 
మెడలో పూసల పెట్ల సేసి అందంగా సింగారిస్తారు, మగ బొమ్మలకు 

భొటూ బుగిన చుక పె ము పంచి ముఖాన కలా వ్రణం 9 3 టి “iN క్కు పెట్టి చిన్న గుడ్డ వ క్కు ప౦6ళఇులొ 

కట్టి, భుజంపై వరో గుడ ముక్క ధోవత్రిలా వేసారు. పిలలు రండు 
లు . య న na 

జట్లుగా విడి కరు ఆడ పెళ్ళివారుగను, ఒకరు మగ పెళ్ళివారుగను ఆ 

బొమ్మలు తీనుకొని ఇళ్ళల్లో తాసు చూసి అవగాహన చేసుకొన్న పెండ్లి 

తంతులన్నీ నడుపుతూ ఆ' దాక గరకు పెండిండుచెసారు. ఈ పిలలే 
nr “రొ pan. యస? 

ఒకరు బ్యాహ్యృణడేషం వెసుకుని పెళ్ళి మం తాలు 'అశింతాయ 

నమః బుసింతాయనమణ౯ణొ అంటూ అక్షతలు జల్లుతూ పెండ్లి జరిపిస్తారు, 

కట్లాలు, కానుకలు, చదివింపులు యివి ముఖ్యంగా అనుకరిసారు. 
వాటే 

ఈ ఆట విన్న పిల్లలకి లోక వ్యవహారాలు అవగాహనచేసుకోవడానికి 
తోడ్పడుతుంది. ఇందులో పిల్లలు పొందే ఆనందం అనిర్వచనీయం. 

* తెలుగుభారతంలే ఉత్తర తన బొమ్మల హొ త్రికలకు చితివర్ణ 

మైన భాసురముల్లైన కౌరవవీరులకోకలను తెమ్మని అర్జునునకు 
చెబుతుంది. 

ల 

** ““బొమ్మరిండ్లు కట్టి... బొమ్మలువెసి పెండ్లి” అనే 

విషయం నన్నె చోడుని కుమారసంభవంలోకూడా ఉంది. 

“బొమ్మల పెండ్లిడ్డు బువ్వంపు బంతులు 

పుణికిళ్ళు నిబ్దెక్కి "బొమ్మ రిండ్లు *. 
అని ౧౫౦ ఏండ్ల క్రిందట నారాయణకవి (౫-౧౪౭) వా9సినాడు, 

గరాకలాట 

మరి పశిపిల్లలు వారిజ్ఞానవరిధిలో సంభాషణాత్మకంగా అడు కునే 

శ్రమలేని చిన్ని, ఆటయిది. కర్ని మరొకరు _ 

..*నూకల్నిష్తా మేకల్సి + కాస్తావా?” అంటారు, 

“కాసాను” అని రెండవవార ; సమాధానం, 

త్రీ మదాంధ) మహాభారతం. విరాటపర్వం. 4వ ఆశ్వాసం 47వ పద్యం. 
ప? షఫి కుమార సంభ పరి. అ, ౩. పద్యం, 36. 
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పటు Wa అ ళ్ ల్లా లే జు దది శన. క అస్లు అడుగుతారు, 

శ్ గ అయ్ జమ Ly) FR Ne గ్ర చా ఓ Ee 3 ల 

జడి జం అసి అనిగొ చాట అను బే క్ షి 

చా అబ్బ అన ఆస ఇ సజ జ ఆ అగి జు ఖ్ అలో ఇ 

అష “న వ దుం ఎలా అలాటిది గొ ఎం నం రుం టా దు 

జీ ఫాల భి దర టం పోకు శ యు "జ Vater) ణా & ణన ణ్ ళు న గ ఖ్ ౬ గా గ్గ ఛి డ్ ళో అలో చ్ ఖ్ 
క్ష రం స్ Pune బి é po a =. షన యె hw wD ఆటీ టై ee జితం” జ్ర భ్ శో 

Car) rg 
త్న రో ఇ ల = జ 

తారు ఆడిగినవాళు. ఆతరవాత మళ్ళా అలాగ ముందట పక ఆపన 
(= శు ఖ్ Cary 

డా వ ర ఇ we నరం చ భ్ వార ఇండదవవారు వ న్నెసార ఇలా ఆ పసిపిల్లలు డె ర్మాణృ్ర 
ఖో 

న. ఎ / జ we ఇ - ti క ఇ పరిడి ంచుకుంటూ ఆడుకునే అనందవల్ల 6 యిది, అలా ఊదడ౦౬ 

లజ వ్య op x త 
కళల్జురు చ వే 

అప్పడప్పడుతాండ్ర 

నలుగు రై దుగురుపిల్లలు వరుసగా గుండంంగా కూర్చుని ప98ివారూ 

తమ రెండు అరచేతుల్ని తిరగేసి ఒకదానిమీదజకటి పెడతారు. కూర్చున్న 

కంమంలోవారు ఒకరిచేతులమీదజఒకరు పెడతారు. అన్నిటికన్నా పైన 

ఉన్న వారు (వీళ్ళే సాధారణంగా ఊన్న వాళ్ళలో పెద్దవాళ్ళయిఊం౦ టారు. 

లేదా మాట చలాముణిగల వాయు అయు్యంటారు) చినున్న తనచేయితీసి 

ఆ కిందనున్న చేతు లమీద ఒక్కొక్కదానిమీడా చేతితో అవ్పడంలా 

చిన్నగా బాయిస్తూ ఈ కింది రీతి పొడతారు. _ 

“అహృడవప్పడ తాండ9 

ఆవకాయ తాండ9 

మావాళు దొడిజో 
౪ జ 

మామిడికాయ తాండ' 

చిలకముక్కు 

చెవి పట్టుకొ 

అని పొట ముగియగానే ఆతట్టబడ్డ చెయ్యివారు ఆచేకితో పక్కవారిచెవి 

పట్టుకుంటారు. ఇలాగ అనేకసార్లుపాడి ప9తివారూ ప9క్కవారిచెవిపట్టు 

క్రునేదాకా పాడతారు. ఆతరువాత అలా చెవులుపట్టుకుని జోజో అంటూ 

అందరూ తూగుతూ ఊగుతూ ఆనంద తీరాల శేలిపోతారు. కొంతమంది 

కొంటెపిల్లలు పట్టుకున్న చెవులు చిలి పిగా గిల్లతారుకూడా. గిల్ల బడ్డ పిల్ల 

జా / ర్ > ఇ జ నే చ ree ఆవు - ్ట్ న్ భ్ శ్ ae సుణగాల ఉఅగులుతుందపరూ హెయి గొ ఉంట ఇది, కళ్ల ౬ 
లా ae 

_—_ 

Pom; 

క్ జ
ో 
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తగుపెడుతు౭ది. దాన్ని రెండుగుంజిలు తియ్యమనో, మూడుగుంజీలు 

తియ్యమనో - శిక్షించి పరిష్కరిసారు. దీనివల్ల తగువు, పరిష్కారం, 

శిక్ష అనేవి బాల్యంనుండీ అవగాహనలో కి వస్తాయి. 

గుడుగుడుగుం చం 

పిల్లలు ఇద్దరు ముగ్గురుచేరి పేడికి ళ్ళుముడిచి, ఒకరిపిడికిలి పై 

మరొకరి "పిడికిలి పేట్టి, మై టి పిడికిలి మధ్యకాళీలా ఒకరు చూపుడువే 

పెట్టి తి9ప్పు తూ గుడు గుడు గుంచం, గుండారాగం, పె పాములవట్న ౦, 

పడగారాగం, కత్తెయ్యనా? బద్దియ్యనా? వేన్నీ శెయ్యనా? చన్నీళ్ళ 

య్యనా?” అని పాడుతూ వేద్దీలన్న వారి పిడికిలి గట్టిగానూ, చన్నీ శ్ళన్న 
వారిపిడికిలి చిన్నగానూ గిచ్చుతూ అన్ని పిడికిళ్ళనూ అలాగే పూర్తి 

చేస్తారు. ఇందులో వెళ్ళు తిప్పెటప్పుడుకలిగే గిలిగింత ఆ వశిహృద 

యాలలో చక్కిలిగింతలు పె పెడుతుంది. 

అలా గచ్చినప్పుడు ఆపిల్లలు తమవేతులు' వెనక్కి పెబ్టేసుకుంటారు, 
అప్పుడుచేతులు గిల్లినపిల్ల చేతులువెనక్కి పెట్టుకున్న పిల్లల్ని ప9శ్నరూ 

పంలో అడుగుతుంటే ఆపిల్లలు వానికి సమాధానాలుచెబుతూ తీగలాగ 
సాగిస్తారు,” ఇది చిత్రమైన మాటల ఆట - 

“పిల్లీ నీ చేతులేవి ? 

పెల్లత్తుకు పొయింది, 

ఎక్కుడదాకా ఎత్తుకుపోయింది ఇ 

గోలుకొండదాకా, 

గోలుకొండేమిచ్చింది. ? 
గుడ్డిగవ్వ. 

గుడ్డిగ వ్వేంచేశావు? 

కుమ్మరికిచ్చాను. 

కుమ్మ రేమిచ్చా డు? 

కుండ, . 
: కుండనేంచేశావు? 
మాతాతకిచ్చేను. 

మీ తాత్రేంచేశాడు ? 



మొక్కలకిపోశాను, 

వెంంక్కులేమిచ్చా యి? 

గడపమీదేసి కుక్కేను. 
గడ పేమిచ్చి౦ది? 

చెక్క. 

చెక్కేం చేశావు? 

పొయ్యిలో పెట్టేను, 

పొ య్యుమిచ్చి ది? 

బూడిద, 

బూడ్రిదేం చేశావు? 

పెంటమీదేశాను. 

పెంటేమిచ్చి ౦ది? 

ఎరువు. 

ఎరువేంచేశావు. ? 

చేను కేశాను. 

చేనేమిచ్చి ంది ? 

వచ్చ గడ్డి. 
గడ్జేం వేశావు? 

'ఆవుకేశాను. 

ఆవేమిచ్చింది? 

పాలు 

పొలేంచెళావు? 



రేదు. మావాళ్ళ పిల్లొచ్చి ఆయింతా నాకేపోయింది, 

అన?ణనే అందరూ కిలాకిలా నవుఇకుంటారు. ఇది చాలవరకు వు కపడ్ర 
0౮ కా. 

టం నాళ 

గ్ర స్తం కావడంవల్ల ఎంతచెంతాడై నా గుర్తుంచుకోవడం సులువు. దీని 

వల్ల చిన్న పిల్లలకు ధారణ, ఖాష అలవడమేకాకుండా వసువులూ అవి 
నో aa G —— 

చేసేవనులూ అవగత మవుతాయి. 

చె వు చె ర్క 

ఇద్దరుగాని, ముగ్గురుగాని ఆడపెల్లలు ఎదురుబొదురు నిలుచుని ఒక 

రయప౦కారం వెనక్కీ ముందుకీ ఎగురుతూ తమ రెండుఅరచేతులనూ 

ఎదుటివారి అరచేతులకుతాకిస్తూ “చెమ్మ చెక్కు, చారడేసిమొగ్గ, అట్ల 

పొయగ్టింగ, ఆరగించంగ, ముత్యాల పందిల్లో ముగ్గులెయ్యంగ, 'రత్నాలి 

పందిట్లో రంగుకెయ్యంగ, ” కసుణా బ్బారాయుడు పెళ్ళి, చూసీవద్దాంరండి, 

అమ్మానాకూ బువ్వ, అ౨చేకిలో గవ్వ ౫” అంటూ పొడుతూ గెంతుతుంటారు 

అలసిపోయేవరకూ. ఇది శారీరక పరిశ౦ మెగా కుండా ం నాట్యారంభానికి 

అంకురార్న కూడ. అంతేగాకుండా ఈ చేకులు తాకించడంలో తాళం, 

పొడడంలో గానం మి?త మై ఊండడంతో వానిఅభ్యాసాొనికికూడా ఇది 

ప౦9థధమ సోపానమని చెప్పవచ్చు, 

ఒవ్పులకు ప్ర 

ఇద్దరుఆడ పిల్లలు ఎదురెదురుగానిలుచుని ఒకరికుడిచెతిని మరొకరి 

ఏడమ చేతీతో నూ, ఒకరిఎడమచేతిని మరొకరుకుడిచేతితో నూ గట్టిగాపట్టుకుని, 

పాదములు ఎదురెదురుగా దగ్గరగా పెట్టీ, కొంచెంబిగువుగావుండేలా వెనక్కి 

వాలి గుండ్రంగా తిరుగుతూ, “ఒప్పు లకుప్పా, వయ్యారిభామా, శాయి 

పప్పు, సన్నబియ్యం, నోట్లో తవుడు, నిమొగుడెవరు?” అనిపొడుతూ 

గిరుంనతిరుగుతూ గాలిలో తేలిపోతున్న అందాల ఆనందానుభూతినిపొందు 

తారు, పెళ్ళికానిపిల్లలకుముగుడు ఆనేమాట ఒకపులకరింత, 
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తా ఉం ఆ ఓ (skipping! 

ఆడపన్లిలు దాదాపు తమ పొడవుగలకాడును చేతులతో ఉమకాళః 
కండను ce or తల? > జ క బాణ కాళాక | బో mW ల శాం జా! ఇ, ఇటో ల 
న oe అదర jeg రు తగలకుండ “ome CE‘. 6 యమ ow ళ్ళ! 

వ్ చ > 
oa అలా యు FE ఎవరు ఎక్కువసార్లు తివి డై CUT గైంబనటు, 

na . oo భూ 

దీనితోనే మకొకఆటకూడా ఆడతారు, పిల్లలందరూ ఒకేచోట ఒకే 
సాం ఇలాగెంతుతూబయలు ది6 నిర్దేశించుకున్న స్టలానిక ఎవరు ముందు 

ఇది కాళ్ళక్తూ చేతులకూ, ఏకాగ9తక్రూ సంబంధి డడ వరి శంమ, 
సర యూద ఇ ty] యో bo] చక్కనిపోటి మనస్తత్వం, పురోగతిపై ఆకాంక్ష కలిగిస్తుంది ఈ ఆట 

టా అజం 

కాళ్ళా గజ్జ 

పల్ల లందరూ వరుసగాకూర్చొని కాళ్ళు బారజాపుకుంటారు. అందు 

ఒకరు వీదో ఒక కాలిదగ్గర పా9రంభించి “కాళ్ళా గ్జీ, కంకాళమ్మా, వేగూ 
చుక్కా వెలగామొగ్గా, మొగ్గాగాదు, మోటికినీరు, నీరూకాదు, నిమ్మల 
వండు, పండూకాదు పాపాయికాలు, కాలూతీసి గట్టుమీదెట్టు" అని 

వాడుతూ వృతికాలునూ స్పృశిస్తూ చివరకంటూపెళ్ళి ఇంకామిగిలిపోతే 
పరల వెనక్కివాడుకుంటూవసారు. కొన్ని చోట్ల ఈపాటకుబదులు “అండి 

వండంటిపండమ్మనముద్ద, పేపేముద్ద, ప్రుధానముద్ద, అంకసామీ, 
లాలీపీచూ శొంకీకొమ్మూ, సోమాలింగం, అత్తాచెవిలి మ త్యాలో సీ 
ఆడుకురారా పందెన్నా” అని పాడతారు. పాట ఏకాలుమీదపూ ర్తయితే 
అకాలు పండిండన్న మాట. అది వనక్కి ముడుచుకుంటారు. ఇలా 

అన్ని కాళ్ళూపండింవి చివకకాలును భూమినొకకాలుగా స్ప్యుశిస్తూ పండి 

సారు, ఇది కాలికి చిన్న పరిశ్రుమేగాక ఆచిన్నా రిమన। స్పుల్ల క చక) 

మైన ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది, a 

| జ ' క . 

ఇక కొంచెం ఎదిగిన పిల్లలదగరకొస్తే వాళ్ళ ఆటలు కొంకమేధటు”. 
కొంతశ రీరపరిశ9మకు సంబంధించి ఉంటాయి... న 
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రి కా ర్మ మె తంకం 

ముగ్గురు పిల్ల లుకలిసి. పంటలు వేసికొసీ ఒకరినిపండిహైరు. “పంటి: 

అంటే ముగ్గురు వలయంగానిలిచి ఒకరిఅరచేతులు మర్ "కరిఅరచేత. లకు 

తగిలించి పట్టుకొనిపై శె క్తి , ఒక్కసారిగా విడిచి పెట్టి ఎవరిచేతులువారు ష్షస్గా 

గాని,లేక నమస్కారం పెడు కున్నట్లు గా గాని పెడతారు. ముగ్గురూజకేలాగ 

పెడితే మళ్ళీపంటలు వేసుకోవాలి. అందులోయిద్దరు ఒకలాగ ఒకరు 

వురాకలాగ పెడితే ఆ ఒక్కరు పండినట్టు. మిగిలినయిద్దరూ ఒకరిది కుడి 

చెయ్యి, రెండవవారిది ఎడమచెయ్యి “కళ్ళలోకి గురచ్చి కీ9ందీకి దించి 

ఉఊయ్యాలలాపట్టుకొనగా, పండినవారు తన మోకాలువుడిచి దానిమీద పెకి 

. రండవకాలుజ వా రవిడిచి, వార యిరువురిభుజా లమీదా చతులుమో పి అనిక్త 

ఆ మాసేవాళ్ళు వ 

“ఒక్కొాక్కమెతుకు _ గుక్కుడెసి గంజి 

గాదికిందెలక _ గై రమ్మ పెళ్ళి 

గూట్లోరూపాయ్ నీ మొగుడు సిపాయ్”. 

అని ఒకరు ముందుచరణం, థెంఢథవవారు రెండవచరణం పాడుతూ 

వాళ్ళు ముందనిర్ణయించుకున్న స్థలంవరకూ తీసుకెళ్ళి . దింపుశారు, 

మరల అక్కడ పంటలు వేసికొని ఎవరుపండికేవారిని మళ్ళీ మోస్తుంటారు, 

తాముఎన్ను కృన్న వ్య _క్తీని అంధలమెక్కించి గౌరవించడమనే జన 

స్వామ్య శిక్షణ గరుపుతుంది ఈ ఆట, 

వెన్నెల్లో గిలిగిచ్చ 

. వెన్నె అరాతు9లలో పెల్లలు చీక టీవెగ్నె లలమధ్య ఈఅట ఆడతా రు 

పంటలు షేసెకొని.దొంగను నిర్ణయిస్తారు. ఈ దొంగ “పం ళో గిలిగిచ్చా 

వెన్నా ముద్దలు త్రిన్నాఘుి”. తనీ షూడుతూ సె ప్న అలో. వాళ్ళునిర్ణయించు 

కున్న పరిధితో ఈకొసనుంచి ఆ కొసకుతిరుగుతుంటే మిగిలీన పిల్లణ 

వెన్నెల్లోకీ, చీకల్లోకీ పరుగులెడుతుంటారు. ఇలా పొడుతూ' తిరుగుతూ 
వెన్నె బ్లోఊండగా దొంగ ఎవరినయినా పట్టుకోగలిగితే వాళ్ళు దొంగగా 
తిరగాలి. ఈ ఆట, పిల్లలలో ఆహ్లాదాన్నీ, చురుకుదనాన్నీ, అలతి అలతి 

దేహపరిశ9మనూ కలిగిస్తుంది. 



అమ్ ట్ల జాలా డిని శే “గొల్ల చల్లాటి” అనికూడా పేర. పలటటుకేసినొని అందాలే 

ఒకరుదొంగకాగా మిగిరిననలుగురూ నాలు గుస్థంభా లూ పట్టకొని ఉంటారు, 

ా-లముందు వేసె పెళి ఇవందెళ్ళ జ్యూ ఆటఆడేవారు 

గ “వబ్లోయమ్మ గొల్ల చల్ల” అంటూ కె క్తీమీదజేతుల పెట్టుకొని ఆ 
నుంచి ఈ కొసన, ఈకొసనుంచి ఆకొసకీ ః త్రిరగుతు టే తృంధాలువట్ట 

కున్న వాళ్ళు దొంగను దూరంపొనిచ్చి ఒక స్తంభంనుంచి వ మరో స్తంభానికి 

అటూ ఇటూ మారుతుంటారు. ఈ మారడంతో వానువదలేసిన "సంభానికి 
మడొకరుగాని తిరిగి తానుగాని పట్టుకొనేలో సన దొంగ ఆ స్తంభాన్ని 

చడట్టుకుంది ఆ స్తంభం ఆ వొంగది. అప్పుడు సంభంలేకుండా మిగిలి 

యినవ్య క్తి దొంగ, ఈఆటపిల్ల లల లలో నిశిత మైనచూపు, పంందుజాగల్తి 

క. ఈదొంగను “గొల్లథా మి అంటారు, ఈ గొల్లభామ చల్లి 

యమ్మ గొల్లి చల్ల అని పాడుతూ _ 

“నాలుగు స్పంభాలాటి నడిమికి' తొడిమికి 

తానక తప్పక తన పేరేమిటి 
ఉట్టీమీదటెల్లం, పొట్టి కాకరకాయ” 

అంటూకూడా పాడుతూ కాళీ స్తంభంకోసం వెతుకుతూ తిరుగుతుంటుంది. 
ఈ ఆట నేజి మ్యూజికల్ ఛైర్యుకి దాదాపు పితిరూవవే ॥ 

దుక్కు డువుల్లాట 

ఇసుక తెచ్చి చిన్న గ టు మాదిరిగాపేక్నె, ఎదుటివారుచూస్తుండగానే 

ఒకరు చిన్న పుల్ల ముక్క అ చుసుకలోదూర్చో, లోపల దానినిముందుకూ 
వనక్కూనడుపుతూ, “దుక్కుడుపుల్ల, _దూదుగనుల్ల, పొయ్యిలో పెడీతే 
పందుగ పుల్ల” అని పాడుతూ తనుఎకుడపుల్లజాంచాడో శెలియకుంజౌ 

పెన యిసుక కీ ప్పుసాడు. 'రెఠడవవ్య శ్రి కి తన౭౦ండు అరచేతులనూ 

పేళ్ళల్లోకజొనిపి ఆ వుల్లవున్న భాగంపై పెట్టాలి, చేతులుఅన్బి నభాగంలో 
పుల్ల ఊంటే పుల్ల పెట్టినవారుపీడినట్టు. ఆప్పుడు ఎదుటివానికి పుల్లవెళ్టే 
అవకాశం వస్తుంది" చేతులుఆన్నీనభాగంలో పుల్లలేకుంటే మరలపుల్ల 
పెట్టినవానికే అవకాశ 6. ఈఆటలో' విశేషం: పుల్ల ఒకచోట పెట్టీ వేశేచోలి పట్ట 
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నట్టునటించడం, ఈ మర్మాన్ని దుటీవాడుపసిగట్టి సరిగ్గా ఆపుల్లషై ఒ టీన్ల 
చోటునుపట్టుకోవడం, ఈ అట్రవల్ల మోసాన్ని కని పెట్ట శ కే కిఅలవడులుడ 
ఈవిధముగా 5గాన్తి 7గాని, రీగాని ఆటలు ఎవటముందుగెలి స్టే వధ 
పూర్తిగా గెలిచినవారికి క్రింద లెక్క, ఒకో్క్కోఆటల్ గెలిచినప్పుడల్లా గుల్ల 
కోసం వారిప౦క్కన ఒక్కా చిన్న ఇనుకపో9గు పెడుతుంటారు, గెలిచిన 
వారు తమయిసుకపోగులు ఓడినవారిదోసిటలో పోని ఆపుల్ల ముక్కను ఆ 
దోసిటలోని యిసుకలో పెట్టి వారెకండ్ల కుగుడ్డ కట్టి, లేదా తనచేతులతో అతనీ 
కళ్ళుమూసి, ఆటఆడినస్థలమునుండీ దూరంగాతీసుకుపోయి ఎక్కడో ఒక 
చోట దోసిట్లోనిఇసుకను పుల ల్ల ముక్కతో సప పరర యించిని కళ్ళు అలా 
మూసిఊంచే ఆటజఆడినస్థలందగ్గరకు క్రి సి ళ్ళి కంటిగుడ్డ విప్పే సాపు, 
కళ్ళుమూసి తీసి కెశ్ళేటప్పుడూ, ' తీసుకొచ్చే అప్పుడూ ఒ'రేతో9వలో తీసి కెళ్ళ 
కుండా ఆనవాళ్ళు దొరక్కుండా ఉండడానికి అటూయిటూ వెనక్కీ ముం 
దుకీ తిప్పు తారు. గంతలువిప్పాక అవ్య క్రివెళ్ళి తానుపోసిన ఇస్తుక్క 
పుల్ల గుర్తుపట్టి తీసుకురావాలి, 

గజ్టరామీదాకోడి 

పిల్లలు రెండువరుసలుగా విడిపోతారు. జకొ్క్కాక్కజుట్టూ ఒకో 
నాయకుని ఎన్నుకొన్న తర్వాత ఉభయజట్టులవారూ సుమారు గజం 
దూరంలో ఎదురిదురుగ్గా కూర్చు౦టారు, ఒకజట్టు ఎదుటిజట్టుకు కనిపించ 
కుండా ఉండేటట్లు చేతులువెనక్కి పెట్టుకుని చిన్న దూదిఊండగాని, పురి 

ముక్కగాని చేకుల్లో ఒకరినుండి మరొకరికి నడుపుతూ “గట్టూమీదా కోడీ, 
గవ్వల్లాకోడి, తొకి తే తొంబయ్యి పిల్లల్లాకోడి, అల్లల్లాకోడికో ఆకుమీరి 
యమ్మ పిల్లల్లాకోడీకి పిండీమిరియమ్యూ, పడు కో్టబుడుక్కో సాంబారు 
బుడ్డ” అని వాడీ అందరూ గుప్పెళ్ళుముడిచి ముందుకుచాపి ఎవరివేతిలో 
వుందోచెప్పు కోమంటారు. రెండవజట్టువారు తవములోతాము సంప్రదించు 

కుని . తమనాయకునిద్వారా చెప్పి సారు ఫలానావారిదగ్గరఉండని, 
సరిగ్గా వాళ్ళుచెప్పినవారి చేతిలోనేవుంటే అఆపుల్ల రెండవజట్టువారిచేశిక 
వస్తుంది. వాళ్ళూ ఆలాగేచేసారు. జక వేళ తప్పుచెబితే ఎదుటిజట్టువారు' 
సరిగ్గాచెప్పే వరకూ. మొదటిజట్టుచేతు ల్లోనే ఆపుల్ల తిరుగుతుంటుంది. ఈ. 
ఆట ఆయాసం, ఆలోచన అక్కరలేనిదయినా ఎదుటివారిచేష్టలనుబక్టీ 
పసిగట్టే జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. సంపదింపులద్వారానిర్థారణ అనే 
వజాస్వామ్యప్తవర్ధిని పిల్లలకు నేర్పుతుంది. 
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ళ్ శి డం ర క కూరా లటాద క్రై కం సం ల్ దారా 2 శతి భ్ es ఎదురుగా మూ ల CE శక మిడొడి త ఇ Pal we “ శ" wy Fon జూ జ న్ వ ti బుద = yp ద 

థా జ స ల న అలయదగాంలరీ్ 2 | ఇ . ఈ డాచి ఎచుటివారన్ అవి సరా ,"టీక్కలాఅని అడుగుతారు, సర్షి అంటే 
mo బా ౨ న oe (క జ - సకసంభఖ్య అన, “డక్క”లంటి బసిసంఖ్య అని అర్థం, ఎమయటివా “సర్దు” 

ఇ గి రకం పటిచూడి వొ జృుడిళం లంలో శి న అ గొ ఢ్ కు వ చ శ మ్బ 
a అ జ 

గ చ్చ నలా ళ్ళా త్తు 

దీనినే గెచ్చనకాయలాట అనికూడాఅంటారు. * “వ్ర పూర్వమీయాటను 
“షత్పా షాణకిమని పిలిచేవారట”. సిమ్మెంటురంగులో పచ్చని చిన్న 
చిన్ననును పైన గుండ9ినిరాళ్ళు గంగి రెడ్ల స్త్రీలు వీధుల్లోతిరుగుతూ అమ్ము 
తుంటారు. వాటికీ గెచ్చ నరాళ్ళు అనిపేరు, ఆడపిల్లలు పదకొండురాళ్ళు 

తీసికొని కూర్చుని ఒకరాయిని ఎపెకివిసురుతూ. కి9ిందరాయినొకడానిని 
గుప్పెట్లోకితీసి, పై పె కివిసిరినరాయిని అదేగుప్పెట్లోకి అందుకుంటారు, ఇలా. 
చేసేటప్పుడు మామూలు?” ఒకటి, రెండు, మూడు అని బెక్కించడానికి 
బదులుగా “ఒక్కా ఓచెలియా, రెండూ రోకళ్ళూ మూడూ ముచ్చి లక్క 
నాలుగూ నందెన్నా, అయిదూ చిట్టిగాలుసూ, ఆరుంచారాలు, వడుం 
బీడీలు, ఎనిమిది వెన్న ముద్ద, తొమ్మిది తోకుచ్చు, వది వల్టీడొ అని 
పాడుతూ పది లెక్కిసారు. పదివరకూ ఆడితే ఒకఆట. ఎక్కడయినా 
పై కివేసినరాయి చేకిలోవడకుండా కి9ందపడిశే అక్కడ ఆట అయిపోయి 
నట్టు. వెంటనే రెండవవారు పాిరంభిసారు. అదేవిధంగా ఎవరు ఎక్కువ 
ఆటలుకొడితి వాళ్ళు గొప్ప. ఇది వీకాగితకు, వేళ్ళు పరిశ్రమకు 
సంబంధించిన ఆట. 
తయ 

* వాత్సాయన కామత్యాసూలు _ కన్యాసంప9యు కాధిక రణము 

బాలో పక9మోద్యధ్యాయ పుు7 (3- 37) 
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ఇది మరో రకంగాకూడా ఆడతారు. ఐదు గచ్చ నక యలన 

చేతితో పట్టుకొని వానిలోజకదానిని పై కెగరేసి ఆకాయ కిరెందికి ననే 

టంతలో చేతిలో నాలుగుకాయలూ నలహీదబిడిచి కీ9ందకువచ్చి నకాయను 

పట్టుకొని అ కాయణం రలఎగర వెసి కిందికాయలను ఒకొ్ళక్కపర్యా 

యిహు మూడు కాయలు, . ఇక్కాళ్ణువ్యాయము రండసిచొప్పున కెండు 

మార్లు గా నాలుగుకాయలుు ఒక్కాక్కమారు ఒకొక్క టిచొప్పున వీడి 

విడిగా నాలుగుకాయలు - చేతిలోనికి జరుపుకొని పె కెగరవేసిన కాయ 

నందుకుంటారు. అడేటప్పుడుగా ని, కాయలను ఎగర? సివట్టుకొ నేటప్పుడు 

గాని, ' జరుపుట్రలో గాని తప్పిపోతే అట తప్పినట్లు, పక్కవారికి అటే 

అవి యిసారు, 
జాలీ 

అ ** “ఈ ఆట పృస్తి హంశ వింశతి, కళాపూర్ణోదయం, 

భోజరాజీయాది అనేక కావ్యములందు కలదు” 

చింతపిక్క లాట 

_.ఇద్దరుగాని, ముగ్గురుగాని,. నలుగురుగాని. ప్రీలు తమ: యిండ్ల. ' 

నుండి. చింతపిక్కలు తెచ్చు కుని సమానభాగాలుగాకలిపి: గుట్టపోసొ తమ. : 

మధ్య పెట్టుకొనికూర్చొని ఆ. ఫిక్కలతో' ఆడతారు. ఈ. పిక్కలలెళక్కకు, 

వీరువాడే- మానం.“పుంజీ”, “కచ్చ టా”, “గురిం” అని. నాలుగుగింజలు: 
ఒకపుంజీ, రెండుపుంజీలు జకకచ్చుట్టా అయిదుకచ్చటాలు ఒకగుర9ం, 

ఒకరు మొదట. చింతపిక్కలుతీసికొని కుడిచేయివెనక్కితి9ప్పి ఆపేళ్ళ 
మీద వానినినిలిపి, పైకిఎగురవేసి దోసెట్లోకి అందుకుంటారు. దాన్నే 
పట్టుపట్టడం అంటారు. అప్పుడు వానిని కుడిచేయి, గుప్పెటలో కీతీ సుకొని 

ఒర్కోక్కసారి ఒక్కొక్కపుంజీచొప్పున. కుడిచేతి. వ్రేళ్ళ సహాయంతోనే. 
గుప్పె టబయటకులాగ్సి ఎగరేసి: ఎడమచేతి లోకి అందుకోవాలి. . ఎగరేసి. 
నప్పుడు. ఒక్కపిక్కకూడా కింందపడకూడదు పిక్కలు స సః కగ్గా పుంజుడూ 

లాగాలి ॥ లాగేటప్పు డుకూడా. పక్క కిరిందపడకూడదు, ఇలా నాలుగు. 

పిక్కులుచాప్పున తీసి కోవడంలో పృమాదవకశాత్తు లిగాని. 5గాని పిక్కలు. 

. రెండవచేతిలో కివస్తే తన ఎడనుచేతివై పువారిని “ఆటా? నూటా?” అని అడ. 
నలా ుుమవమానాకలలల నచ ఫమునఖులు సమన ంన మంటల వలు కానా రతా గాకా కా మతాలను ఇవాల? న్ నిల 1 1 వటి జనతు ఇకా కానవననలు జకాతు) క Sent = meee em 

క విజ్ఞాన నసర్వన్వ ప ము. తెలుగున స్మృతి, పు. 140 
ot చ ఏతి ఊటుకూరి లక్షి స్స్ కాంతమ్మ. . 
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గాలి. “అటి కావాలంటే వడ్టుదట్టిన పిక్కలు యివ్వాలి, “3 హాటి కావాలంటే 
యో 

(ow 
pe యనా లకు ళు అజా ఆన. ల అపై బ్లా అజ జ్ ఇ జా మా ల న ఫో క మా ఖో డో po య ఉం Wut ఉన్న వ యూ యి న అ =. జ 

భూ ఆట ల జ్య జ వ్ శ్ అంట జోయా జా | జట “| అటి ఆట & నడు poets గుంటల దాక ED తలల లలు క్ ec eae a ఛూ బిర జత ను త జతి టి 
(An (3 జ ళ్ * 

0 
al 4 అందుకుంటూ కి “ద పక్కను జొక్కుతూూ పంజుదుకానానే ఎగవేసి ఎదవ 

చేతితొ పట్టుకొని తమవ9క్యన బట్టుకుంటారు. ఆటప్క్సు చేతి లోనే 
ఉంట 6ట్, 

ఎగ6సినపక్కను అందుకోలేకపోయినా, క్రిందపిక్కను బొక్కలేక 
ణు చ ల బ్ ఇ 

ఆర్ట్ శః పోయినా య. బాశ్వేటప్పుడు ప్రక్క పెక్కుకు ౬“లు కంగనా అట 
ఎడు మరల కెండవవారూ మిగతావారూ ఇదేవిధంగా 

ఆడతారు. డద విఅటక పోసిన పిక్యులు అయిపోయినప్పుడు ఆఖరివాకిచి 
చేతిపట్టు అవుతుంది. మరల మనిషి కొకగు రిం చాప్పు నపోసి మళ్ళా 
ఆట మొదలెడతారు... చేతివట్టువ చి నవాళుూ గురిం పైన ఒకపుంజీ 
ఎక్కు వహియా్యలి, ఎవకిదగ్గరయినా గుర్రానికి త్ర తక్కు వపిక్కలుంటే 
మిగతావారందరూకూడా అన్నే పోసారు. ఈవిధంగా ఆట మరలా మరలా 
ఆడతారు. పిక్కలుఅయిపోయినవారికి మిగిలినవారు. తలొక మూడు 
పుంజీలు అప్పు యిస్తారు. వీటిని “గొర్ధిపుంజి*ి ఆని “*గోకుడు పుంజ 
అనీ అంటారు. ఈపెిక్కలను తీర్చ లేనివారు ఓడినట్లు, ఈపడ్రించడానికి. 
“గాద్ది పెట్టుట” అంటారు, 

ఆఖరున ఎవరు వె ఎక్కువ గురాలు సంపాదిస్తె వాళ్ళు మెట్. ఇద్ర 
కూడా ఎకాగితకూ వే9ళ్ళ పరిశ9మకూ సంబంధించినదే. కష్టపడి ఆర్థం 
చడమనేది యీఆటనేర్చే సుగుణం. 

తక్కెడాట 

సుద్దముక్కతో నేలమీద ఒకదానిలో ఒకటిచొప్పున మూడుచదరాలు 
గీసుకొని మధ్యలో నిలువుగానూ, అడ్డుగానూ ఏ చదరంనుండి లోపల 
చదరంవరకూ నాలుగువైపులా నాలుగుగితలుగీసి, దానికో వూడుచద 
రాలనూకలుపుతారు. దినితో ఏగితమీదచూసినా మూడుమూలలు కని 
ఏసొయి, చిన్నచిన్న రాళ్ళుగాని, చింతపిక్కలుగాన్న్మి. సీతాఫలగింజలు 
గానీ యిద్దరూ చెరొక్రరకం పదకొండేసి తీసుకొని ఒకరితరువాతజకరు 



389 

ఎదుటివారికి త క్కెడకాకుండాచూసుకుంటూ తనకు తక్కిడ యే్యటట్లు టిక్కా 
క గింజామూ లల్లి పెడుతుంటారు. ఏగితమీదయినా ఒ కేరకంగింజల 

మూడు వరుసగావ సే తక్కెడ అయినట్టు. అప్పుడు గీత లో పెట్టబడ్డ ఎదుటి 

వారి గింజనొకదానిని తీసేనుకుంటారా, అలా పెట్టడంలో ఏగితష్టీవా 
త క్మెడకాకుంటే అవి ఒకరిజయువాతజఒకరు తమగింజలు “ముందుకీ, వెనక్కీ, 

పెకీ, కీ9ందకీ కాకీలలోనికి జరుపుతూ ఆడతారు. ఈ జరపడంలో కూడా 

తక్కెడకావచ్చు. కొన్ని పీదేశాలలో దీన్ని ”దాడాట” అంటారు... ఇడి 

మెధాశ కిని పెంపొందించే ఆట. 

వులి_ మేక 

దీనికికూడ నేలమీద సుద్దతో గాని, మసిబొగ్గుతోగాని ఒక సున్న 
చుట్టి, దానికి దిగువన ఒకచదరంగీసి ఆ చదరంలో మధ్యగా ఒక 

అడ్డుగీతగీసి, సున్నా నుండి ఏటవాలుగా మూడుగీతలు ఆ చదరంగుండా 

కి9ందికిగీసీ, ఆమూడిటినీ కింద మరొకగితతో కలుపుతారు. మూడు 
పెద్దరాళ్ళు పులులు _ పదిహేను చిన్నరాళ్ళు మేకలు, ఒకరు పులిరాళ్ళు, 

రెండవవారు మేకఆరాళ్ళు గీతల మూలలలోన్యూ గీతలు కలిసినచోటా 

పెడుతూ జరుపుతూ ఆడతారు. ఎక్కడైనా ఒకమేకవుండి దానికింద 
గాని పక్కనగాని, పైనగాని పులివుండి, ఆవరుసలో మేకప9క్కగడి 
కాళీగాఊంటే పులి ఆ మేకను మింగేసి ఆకాశీగడిలోకి జరుగుతుంది, 

పులిజన్న చోటునుంచి ఎటుచూసినా వరుస Tండు చోట్లా మేకలుండి 

కట్టేస్తి పులిఆట కట్టే. “బలవంతమైన నర్వ ము చలిచీమలచేత చిక్కి 
చావదె సుమతీ”, 

దినినిగూర్చి ద్వాతి9ింశతికారుడుకూడా పస్తావించియున్నాడు, 

శ ““తగులు విరివి మైన కడుమె 

చ్చుగ నాడుదు పులులయాట, జూదంబులలో 

_మిగలక నేర్పరి బాగిడి 
: “తిరుటన్, సొగభాల నేనతి ప్యాఢుండన్ 

శారా పోల అ లతల నోలనాలరం నాలో భామా డా రనానానాలననా లా చావ లతాలుు ననా నననాాననగపుయయటాాలులన నరనాయనడతపూంరనాట పలల అతడలా నాలో. " 

* సింహాసన ద్వాతి9ంశిక. కొరవి గోపరాజు, 



వా్థవహారికంలోదీన్ని గవ్వలాట అనడం కద్దు. “పరమపద 

నొపానపఠంొ అనే ఒక అచ్చు కాబడిన చిత'పటం: లే బకచదరపుటంగుళం 

కాల్టైంగల 105 గడులు 18 విలువవరుసలు, 11 ఆడ్డువరుసలు గా 

qr 6టా 

రాక్షసులు 

వం డదిం పబడి ఉఊం౦టాయి. 

యి. ఒజక్కొక్కుగడి౯ల జంతువులు, చేపలు పాములు మనుషులు 

౬ ఫ్రీ 
దేవతలు, ముషులు, స ప్తలోకాలు, మునో వీకారాల బొమ్మలు 

పాముల తలలు పై వరుసగడులలో ఉండి, తోకలు కి9ందివరుస 

గడులలోకి ఉంటాయి. నిచ్చెనలు కిగిండివరుసగడు లలో పారిరంభమై 
చివరలు పెవరుస గడులలోకి వెళతాయి. ఈ ఆట ఆడేవాళ్ళందరూ 

తలొకరాయి తమకు గుర్తుగా పెట్టుకుంటారు, వీదినే “పావులు” అంటారు. 

నాలుగు గవ్వ లుతీసికొని చేతిలోగిలకరించి నేలమీదపోస్తారు. అందులో 

కొన్ని బోర్లావడ తాయి, కొన్ని వెల్లకిలాపడతాయి. ఎన్ని పల్లకీలా వడ 

తాయో అన్ని గడులు పటంలో ఒకటినుంచిలెక్కించి ఆ వేసినవారి పావు” 

ను నడిపి ఆ గడిలోనుంచుతారు. అలానడిపేటప్పుడు, అది నిచ్చెనగడి 

దగ్గరఆగితే ఆనిచ్చె నకి పై గడిఎక్కడో అక్కడికి ఆ పొవునుఎక్కించేసారు. 

అది పాముతలదగ్గరఆగితే ఆ పాముతోక చివరిగడిదాకా కిందికి దించే 

సారు. ఇలా 188 గడులూదాటాక చివరివరుస బొమ్మలలో మధ్యనున్న 

శ్రీ మహావిష్ణువు బొమ్మమీద నిలుపుదల ఎవరికైతే దొరుకుతుందో వారు 
పండిపోయినట్టు, 

గవ్వలు గిలక-ంచి పాయ్యడంలో ఒక్క గవ్వ తిరగబడితే 

“కన్ను”, ఇండువడితే “ద్వయంి, నాలుగుపడికే “చెమ్మ” అంటారు, 

ఒక్కోసారి .నాలుగుగవ్వలూ బోర్లాపడతాయి _ దానిని “అష్ట” అంటారు, 

అంటే ఎనిమిది. ఇలా “అష్ట * వడీనా, “చమ్మ” పడినా ఆ వ్య క్స్ మరొక 

సారి గప్వలు పోసుకోవచ్చును, ఇందులో పాములు మిఠంగడాలూ, 

నిచ్చె నలెక్కుడాలూ చిత విచితుంగా ఉంటాయి, జీవితంళోవలెనే ఈ 

ఆటలో ఏదీ అనుకున్నట్లు నడవక ప్రతినిమిషం సంభ9మాశ్చేర్యాలు 

కలుగుతుంటాయి. ఇది పూర్తిగా వినోద ప్రధానం. నవ్వుల పువ్వుల 
హరివిలు, 

aan) 
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డొా,యస్, వి, జోగారావుగారు ““వరమపదసోపానపటం” ఖండికలో 
య. ము మింగడాన్ని గు౩ రచి యిలావా$శారు మనిషి గతాన్ని జ్ధాపకం 

చేస్తు 0 

* “మన పునర్దన్మాధికారం 
మానవ.ప9ధమావతారం” అని, 

అవునుమరి. పెద్దపామునోట్లోపడిత్తే కిందికి మొదటిగడిలోకొస్తాం, ఆ 
గడిలో ఉన్న బొమ్మ కోతి. మానవుడిప9ధమావతారం కోక్తేగా | 

వావవనగుంటలొట 

నేలమీద వరుసగా ఏడుచిన్న గుంటలు పెట్టి, వానికిదిగువగా అడే 
విధంగా మరోవడుగుంటలు పెడతారు. కొందరు నేలకుబదులు చిన్న బల్లి 

చెక్కమీద యిలా గుంటలు ఏర్పాటుచేసుకుంటారు, ఒక్కొక్క గుంటలో 
పదమూడురాళ్ళు పోసారు, అట ఆడేయిద్దరిలో ఒకరివి పై వరుసగుంటలు, 

రెండవవారివి కింందవరుస గుంటలు. మొదటివారు పె పె వరునలోగల ఒక 

గుంటలోనిరాళ్ళుతీసుకొని అక్కడనుండి వరుసగా 'మిగిలినగుంటలలో' 
జక్నొక్కేటిచొప్పున చేసుకుంటూకెళ్ళి అవిపూర్తయిన పిమ్మట ఆ' 
పక్కనే పైనా, కి9ందాగల ఈ రెండు కుగుంటలలో సీరాళ్ళూ తీసుకుంటారు. 

అనంతరం' రెండవవారు కి9ిందవరుసనుండి ఏదోజకగుంట వోని రాళ్ళుకీసు. 
కొని మొదటివారిలాగే చేస్తారు. రాళ్ళుతీసికొనేటప్పు డు గతంలోకాళీ 
కాబడ్డగుంటల్లో తను వేసినరాయితి కలిపి నాలుగురా ళ్యు అయితే ఆ నాలుగు 

రాళ్ళూకూడా తీకఖేసుకోవచ్చు. ఈ నాలుగుని “ఆవు” అంటారు. 

ఈ విధంగా ఆడగాఆడగా చివరికి ఎవరికి ఎక్కువరాళ్ళువస్తాయో 

వారు గెలిచి నట్టు. ఇది సమయస్ఫూ ర్తికిసంబంధించిన ఆట, ఏ గుంట 

లో వితీసుకొనివంచితే ఎక్కువలాభంవస్తుందో సెకండ్లమీదఆలో వించి ఆడటం 

గెలుపునకు కీలకం, పృక్రే్యకించి దీన్ని బాంహ్మ బస్తీలు యింటింటా విశే 

షంగాఆడేవారు. సీతమ్మ వారుకూడా యీ ' వామనగుంటలాట ఆడిందని 

మన క జానపదరామాయణాల్లో ఉంది, 

శ 
పంచకళ్యాత. పు, ల ౮౬ 



అరుదగు జూదం. త మచ్చ న గండుస్ 
ది ma) 

డిరమగు నోమన గుంటలు 

సరసత మీనాడు చున్న సకులంగనియెన్” 

తకు డుబిళ్ళాట 

నేలమీద సుద్దతో దాదాపు అయిదుమీటర్ల పొడవుగీత గీసి, దానికి 
సమానాంతరంగా ఒకమీటరుదూరంలో మరోగీతగీసి, వానిమధ్యకాళీని 
అయిదుసమభాగాలుగా విభజించి గీతలుగీసారు, రెండవ జాగ్రాలోనూ, 
నాలుగవజాగాలోనూ మధ్యగా నిలువుగితగీసి వానిని మరల రెండేసిభాగా 
లుగా విభజిసారు. ఈ భాగాలకు “కానాొలని, “జాగాలని”, “కాళీ” లని 
పర్యాయవదాలు. గీతలకు “గిరి, “విరి” అని పరిభాష. ఆట పారం 
భించే వ్యక్తి మొదటిజాగాకు ఈవలనిలిచివెనక్కితిరిగి తన తలమీద 
నుంచి ఒక పెంకుముక్కను ఈ -జాగాలోకి విసురుతారు. (ఈ పెంకుము కే 
“బిళ్ళ స) అది ఏ జాగాలోనూపడకుండా బయటపడినా, గీతమీదవడినా. 
తనఆట పోయిన ఫ్లై, మొదటిజాగాలో పడిక్రే రండవజా గాలోవున్న రెండు 
భాగాలలొ కీ రంగుకాళ్ళూ పడేటట్టు గెంతి, అక్కడనుంచి మూడవజాగాలో 
ఒంటికాల్కు నాలుగవజ్రాగాలోని రెండుభా గా లలో రెండుకాళ్ళు, అయిదవ 
జాగాలో ఒంటికాలు వేసి, వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళినరీతిగానే మరలగెంతుతూ 
వచ్చి ఒకటవకానాలో నిబిళ్ళమీద ఒంటీకాలువెసి, దానిగికీస్టి ముద్దిడు కొని 
గిరిదాటివసారు, ఇలాగెంతెటప్పుడు విగిరిమీదా కాలు పడకుండా, ఎక్కడా 
వరుసతప్పకుండా చేస్తే మొదటికానా తనకు వండిందన్న మాట. ఇలాగే 
అన్నీ కౌనాలూ పండించాలి. ఎప్పుడు తస్పఆడితకే అప్పుడు ఆటపోయి 
నట్టు, అప్పుడు రెండవవ్య క్తి మొదటివ్య క్రిపండించిన కానాలో 
అడుగు పెట్టకుండా అవతలకానాలోకిదుమికి మిగిలివున్న కానాలువండి 
స్తారు. జకవ్య క్తి పండించినదానిలో రెండోవ్య క్తి కాలిడరాదు. అలా 
ఎవరు ఎక్కువకానాలుపండించి ఎదుటివారిగమనాన్ని ఆపగలుగుతారో 

* క్రేడలు. పు, 1442 ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ 
శశ భోజ రాజీయము, 
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వాళ్ళదే గెలుపు. ఈఆటలో ఒంటికాలితోనూ, రెండుకాళ్ళు తోనూ గళ్ల 
తుండడవల్ల కాళ్ళకు పరిశంమకలుగుతుంది. సరిగ్గా తాము అనుప్రవ్ర 
కానాలోకే చూడకుండా బిళ్ళ విసరడం బీకటిలో కూడా లక్ష్యంమీదికి గ్య 
పెట్టిసాధించడం ఆలవడజేస్తుంది. 

త్తు మ్మ ౦డీ 

పిల్లలందరూ కలిసి పంటలువేనుకొని దొంగను నిర్ణయిస్తారు, ఆ 

దొంగ మిగతావారెవరయినా నిలబడిఉఊండగా ముట్టుకుంటే వాళ్ళు 

దొంగ అన్న మాట, అందువల్ల వాళ్ళు దొంగకుదొరక్కుండా తప్పి ంచుక్ర 

తిరుగుతూ దొరికిపోతామనుకున్న ప్పుడు కూర్చుండిపోతారు,. ఆ కూర్చు 

న్న నారినె కత్తిమీద చెయ్యి పెట్టి దొంగ “తుమ్ముండ” అంటుంది, ఆ తప 
వాత నిలబడిఅడుతున్న వారవరై నావచ్చి ఆ కూర్చున్న వాళ్ళగె క్రి తిమీద్ర 

చెయ్యివేసి “లే” అంటేనే లేవాలి. అలాలేచి మళ్ళీ ఆటలోపాల్గొన 
వచ్చును. ఎవరూవచ్చి వాళ్ళను లేవదీయకుండా చూసుకుంటూ దొంగ 
ఇతరులను ముట్టుకోవడానికి పియత్ని స్తుంది. ఇందులో దొంగకు దొర 
కుండాతిరిగే చాకచక్యం, వేగవంతమైనపరుగు అనుకోకుండా అ 

వడతాయి. 

చౌాకలిణబానఆట 

పిల్లలు ఒకవలయంగా, తమవెనుక ఏంజరుగుతుందో తెలియకుండా, 

ముఖాలు కిYందికివంచుకుని కూర్చుంటారు వాళ్ళు “పంటలి ద్వారా 

నిర్ణయించుకున్న వ్యక్తి వారిపనుక చుట్టూతిరుగుతూ తెలియనివ్వకుండా 

ఎవరొకరివెనుక రుమాలు చుట్టగా పడ వేస్తాడు. అది ఎవరిపెనుక పెట్ట 

బడిందో ఆవ్య శ అదిగహిస్తే వెంటనే ఆరుమాలుకీసుకొని దానితో ఆ 

దొంగను తను కాళశీచేసిన స్థలంలోకి వచ్చి కూర్చు నేవరకూ తరిమితరిమి 

కొడుతుంటాడు. ఒకవేళ తనవెనుక రుమాలు పెట్టినట్టు అతనుచూసుకో 

కుంటే ఆపెట్టినవ్య క్తి చుట్టాతిరిగివచ్చి ఆ కూర్చు నివున్న వ్య కి కిని అరుమా 

లుతో అతనులేచి వలయంచుట్టూ తిరిగివచ్చి తనయధాస్థానంలో కూర్చునే 

దాకావెంబడిం చికొడతాడు, ఇలాగ మరొకరిసెనుకా మరాకరివెనుకా రుమాలు 

పెడుతూ ఆట మంచిరంజుగా సాగిస్తారు. రునూలుతో వీపుమీద బాదడం 
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ను 

శ స, తు చొ, గా లో యూ. ణీ 

లు తవుళోబజకశని పులిగానూ, ఒకరిని ముకగానూ సంంందుగా పి 

నిర్ణ 5౭ మకుంటారుం మీగెక్నవాళ్ళ6తా శకులు బారజాపి జఒకచిచెతులు 

కదప ప్టకొని వలయంగా నిలబడతారు. ఆ వలయంలో “మెక” 

ఉంటుంది, వలయానికి బయట పలి చుట్టూతిరు రుగుతూ “కంచిమేకను 

కాసాన్” అంటు6టే మిగతావాళ్ళు “కాలిర గేసాం” అంటు కోరస్గా 

పాడుతుంటారు. ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ పులి సందుచూసుకుని 

లోనికిజొరబడడానికి పీయక్ని స్తుంటే వలయంగా ఉన్నవాళ్ళు చేతులు 
అడ్డు పెట్టేసి ఆపుచేస్తుంటారు. ఇంకా బలవంతంగా గెంటుకుని పు 

లోవలికిపళ్ళి పోతే లోపలున్న మేకను జయటక్రళసి వరల ష 

లోనుంచి బయటకు రాకుండా కాస్తారు. పులి బయటకొ స్తే మేకల్ పలికి 

వోతుంటుంది. ఎంతసేపటికీ దొరక్కుంటే పులి ఓటమి ఒే ప్పిసు కోవాలి. 

ఇది బలవంతులనుండి బఆహీనులకు రక్షించాలనే నీతిని పరిబోధిం చడమే 

కాక వినోదం కలిగిస్తుంది 

రి 

Cy 

దాగుడువనాతలు 

ఇవి ఇెండు మూడు రకాలుగా ఆడతార, పంటలు వేసికొని 

దొంగను ఎన్నుకొంటారు. దొంగకు కండ్లు మూయడానికి ఒకరిని తల్లిగా 
నియమిస్తారు. తల్లి పిల్లలందర్నీ ఎదుటనిలెట్టి దొంగకు కళ్ళుమూసి 

“వీరి వీర్ గుమ్మడి "పండూ వీరిపేరివరు?” అని పాటలాపాడుతూ వారిలో 

ఒకరిని చూపిస్తుంది. వారు దొంగ. “ముక్కుమీద. చిన్నగా గిల్లుతారు. 

దొంగ వారిపేరు చెప్పలేకపోతే తల్లి. జర్చీర్రీ '. నువ్వూ పారిపో”. అంటుంది. 

అలాగే ఒక్కొక్కరినీ చూపి అడుగుతుంది. “ఎవరినయినా. చెప్పగలిగితే. 

వాళ్ళు దొంగగా మారతారు, ఎవరినీకూడా' చెవ్పలేకపో త్తే తల్లి “పిల్లి 

వచ్చే ఎలకా హుక్, ఎక్కడిదొంగలక్కడే, గవ్చివొ అంటుంది. అందరూ 
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పోయి దాక్కుంటారు. తరువాత దొంగ వాళ్ళను పె 

అలా వెతుకుతుంటే దాక్కున్న వాళ్ళువచ్చి తళ్లినిము బ్రేసు ప 

రయినా తల్లిని ముట్టుకొనేలో గా దొంగ ముబ్రేసుకుంటే వాళ్ళు దొంగగా 
మారతారు, రేకుంటే మొదథిదొంగకే మళ్ళీ కళ్ళుమూసి ఆడతారు, 
కొన్ని చోట్ల వాళ్ళ అసలు పేర్లుకా కుండా ముందుగానే చామంతి, బఠాశ్సీ 
గులాబి అని మారుపేర్లు పెట్టుకుని ఆ పేర్లతో ఆడతారు. దొంగ గుర్తుగా 

ఆపేర్లి చెప్పా లి, 

ఈ ఆట స్పర్శ జ్ఞానాన్నీ, ధారణశ క్రినీ కలుగజేస్తుంది, 

* ఈ ఆటను 'సునిమీలితము” అని వాత్సాయనుడు పేర్కొన్నాడు, 

ప౦ందివంరిగిందాట 

పిల్లలు రెండు జట్లుగావిడి ఒకజట్టువారు దూరంగా పెళ్ళి చాటున 
కూర్చుంటారు. రెండవజట్టువారు తమలో ఒకరిని పడుకోబెట్టి కనిపించ 

కుండా పైన దువృటికప్పేసి మిగిలినవారంతా దాక్కుంటారు. అవతల 

జట్టువారు. “పంది మురిగిందా?ి అంటి ముసుగులో మనిషి గొంతు మార్చి 

““మురిగింది” అంటుంది, అప్పు డాజట్టునా ళ్ళువచ్చి చూసి ముసుగులోని 

మనిషి ఎవరో చెప్పుకోవాలి. “మురిగింది? అనివచ్చి న స్వరాన్ని బబ్లీ, మనిషి 
సై జునుబట్టి ఆజట్టంతా ఆలోచించుకొని ఫలానావ్య క్తి అంటారు. అది సరి 
అయితే ఆజుట్టు 'నెర్గినట్టు, అప్పుడు రెండవజట్టు ““ముసుగుపార్టి”గా 

మారతారు, స్వరాన్ని జట్టిపోల్బడం, ముసుగుస్వరూపాన్ని బట్టి ఊహిం 

చడం అనేవి పెల్లలలో ఉత్సుకతను రేక క్రించ చడమే??క నిశితపరిశీల 

ననూ, సమిష్ట బాధ్యతనూ అలవరుస్తాయి. 

కుర్చలాట 

నీళ్ళతో గాని, ముగ్గుతోగాని ఒక పెద్దవలయంచుద్ది, ఆ వలయంలో 
అడేసిల్లలు ఎంతమందిఊన్నారో అంతకుజకటి తక్కువగా సుక్నలు 
(మనిషికూర్చో వడానికి సరిపడినంత్స చుట్టి ఒకరు నిర్వాహకునిగా ఖయట 
నిలిచి గంటకొడుతుంటారు, గంటకొట్టినంత సెపూ పిల్లలు వలయంరిచుట్టూ 

వాత్స్యాయన కామ సూత్రములు (8-3-77) 
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ఒక ర2సుకఒకరు పవగెడుతూ గంటఆగగాశే లీ వలిసున్నా లలో ఒకో 
దానిలో ఒక్కొక్కరు కూర్చో వాలి, ఇలా కూర్చో గాడే ఒకరు మిగిలిపోతారు, 
అతన్ని ఆటనుంచి తప్పుంచి ఒకసున్న చెరిపేస్తారు, మళ్ళి మళీ్య ఇలాగే 

ఆడిస్తూ, ఒక్కాక్కుసున్నా. చెకిపేస్తూ ఒకి క్కొక్కరనీ తప్పిస్తుంటారు, 
ఇలాగచేస్తూహోగా చివరికి ఒక్కరుమాత%ోం మిగులు తారు ఆఖరుకుర్చీలో. 

వారు పండినట్టు. కూర్చునే ఈసున్న లను కుర్చీలు గాథా విస్తూ దీనిని 
“క్సుర్చి లాట” “అన్నారు, ఈఆటలో మనను త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవడం 
కాశీకుర్నీ లను ఒకకంటకని పెట్టుకుంటూ పరుగు" పెట్టడం పాాముఖ్యం౦ 
తం సాయి, 

అ 

ఇప్పుడు కుర్చీలాటంటే నిజమైన కుర్చీ లాట. అంటే కుర్చీలు ఒకరి 

మీద ఒకరు విసురుకోవడం. పిల్లలు యిలా కుర్చీలతో కొట్టుకుంటు 6డడం 

చూసి ఒకతల్లి “అదే వింటరా9' అలా కొట్టుకుంటారు! అని అదిలిస్తే ఇది 

“అసెంబ్లీ అటమ్మా” అన్నారట. 

కొ కో 

ఒకచోట ఒకరామిపెట్టి దానికి వది పదిహేను అడుగులదూరంలో 

మరొకరాయి పెడతారు, పిల్లలు రెండుజట్లుగా విడి ఆ రాళ్ళమధ్య ఒక 

జట్టువారు ఒకరుముందుకీ ,ఒకరువెనక్కీ చొప్పున దూరదూరంగాకూర్చుంటే 
రెండవజట్టువారు వీరికి మధ్యమధ్య అక్కడక్కడ నిలుచుంటారు, మొదతి 

జట్టులో ఒకరు దొంగగా అటూయిటూ తిరుగుతూ నిలుచున్న వాళ్ళను ముట్టు 

కోవడానికి ప పయశ్నిస్తుంబారు. వాళ్ళు దొరక్కుండా ఆపెడకూ, ఈ 

పెడకూ తప్పుకుంటుంటారు. ఎవరై నా ముట్టుకుంటే వాళ్ళు అవుటన్న 

మాట, ఆటనుంచి తప్పు కోవాలి. దొంగ అలాతిరుగుతూ కూర్చున్న 

వారిలో ఎవరి క్రై శ్రే రెంటవజట్టుమనిషి దగ్గరుందో ఆమెవీపు తద్దీ ఉక్రాక్రోో”” 

అంటుంది. ఆ వ్య క్షిలేచి రెండవజట్టుమనిషి నిముట్టుకుంటే ఆమె అవుటు, 
అఆ తరువాత ఈమెకూడా మెొందటిదొంగలాగే తమజట్టులోని ఇతరులకు 

కొక్క పెడుతుంది. అందరూ అవృటయిపోయాక మరల రెండవజుట్టు 

వారుకూర్చు ంటే మొదటీజట్టు నిలబడి ఆడతారు, 
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ఈఆటలో నిలుచున్న వాళ్ళు దొంగనుచూసుకుంటూ. కిరగడ్య, 
కూర్చున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు తనకు “కొక్క పెడతారో అని ఏమరుపాట్స 
లేకుండా చూసుకుంటుండడం ముఖ్యం. ఇది నేడు కొన్ని మార్పులు 
చేర్చు లతో “కో” ఆటగా అంతర్జాతీయపృసిద్ధిహందింది. నిజానికి యిరి 

ఆడ్ర పిల్ల లఆటలెఅయినా కొన్ని చోట్ల మగవాళ్ళు, కొన్ని చోట్ల పెద్దవాళ్ళూ 

కూడా "ఆడేవారు. 

ఆరు ఆత 

సాధారణంగా పంటలువేసుకొని దొంగను నిర్ణయిస్తారు, మరో 

పద్ధతిళూడా ఉంది, “అక్కు పొక్కు కరేపొక్కు ఢౌం, ఢూం, భి అని 

పాడుతూ ఒక్కొమాట ఒక్కోమనిషిమీద లెక్కిస్తూ చివరిమాట్రపడిన వారిని 

పండిపోయినట్టు ప9క దిసారు. దానికిమారుగా కొందరు “అగ్గి పెట్టి, 

గుగ్గిపెట్టి, కోడి కొంగ, ఫిరంగి, పిల్ల, పిద్ి” అని పొడి పండిస్తారు, 

ఈపాటకు బదులు కొన్ని చోట్ల “ఉడుం, తుడుం, తుటిల్, మలేల్, 

పొం, పరంగ్, రూట్, మాట్ చేట్ దెబ్బ” అనికూడా పాడతారు, 

ఈవిధంగా అనేకసార్లు పాడుతూ లెక్కించి పండించగా మిగిలిపోయిన 

చివరివ్య క్తి దొంగ. అతనిని ఫలానాచెట్టుఆకు శెమ్మంటారు. అతడు 

దానికోసం వెళ్ళగానే మిగిలినవారంతా దాక్కుంటారు. దొంగ ఆ ఆకుతో 

వచ్చి వీరిలో ఎవరినయినా ముట్టుకుంటే. ఆ ముట్టుకోబడ్డవ్య క్రి దొంగగా 
మారతాడు. కొన్ని చోట్ల ఇద్దరు దొంగలనుకూడా నిర్ణయిస్తారు. తాము 

ఎదుటివారికి కనబడకుండా మసలడానికి కావలసిన మెలకువల్తూ అన్నే 

షణకుకావలసిన పట్టుదల నేర్పుతుంది ఈ అట, 

థెంకలా ట్ట 

ఇద్దరుగాన్తి ఇంకా ఎక్కువమందిగాని కలసిఆడే ఆటజిది, ఎవరి 

మట్టుకువారు మామిడిదెంకలు తెచ్చుకొని, చిన్న వలయంగా ఒక గిడిగీసి. 

అందులో అందరూ సమానంగా ఇన్నె సిడెంకలని పెడతారు. ఈ గుట్ట 

పేరు “గుడి”, దానికి -దాదాపు 15 అడుగులదూరంలో అందరూ ఒకే 

వరుసలో నిలిచి ' ఒక్కొక్కరూ ఒక్కొక్కదెంకను గుడిదగ్గరకు విసరాలి.. 

ఎవరిదెంక గుడికిఎక్కువదగ్గరవడిత్తే ఆవ్యక్తి దానితో. . టెంకలగుట్టను 

కొడతాడు. ఆ కొట్టడంలో ఎన్ని బెంకలు బిరిదాటివస్తే అన్నీ అతనివే. 



వస్తున క ంత సేపూ కొట్టవచ్చు. కొట్టిన ప్వుదు ఒక్క గ26ంకకూడా ఒరి 

డాటికా కపోయినా, కొల్టెచెంక చి బ₹ఉఊఉంపదిపాంు:ునగా అతని ఆటపోయిన కః 

అప్పుడు తరువాతదగ్గరవానికి అవకాశంవస్తుండి. అలాగే క మంగా 

అందంకీను. గుడిలో ఇంకా గెంకలుండగానే అండలూ అవుట్రయి వి సోత్ర 

మరల మొదటిలాగే డెంకలువిసిరి ఆడతారు. అవి అయిపోతే మరల 
ఖీ 

సమవాటాలుగా దెంకలు గుట్టలో పెడతారు. ఇందులో ఎవరు ఎక్కున 
దెంకలుగెలిస్తే వాళ్ళు గొప్ప, ఈ ఆటలో మనిషికి గురి అలవడుతుంది. 

wom, 

కల్ “బచా కాటికి యిదడేమూలం, 

రకం పృతన్ను లాలా 

బెంకలాటలోలాగే ఆరడుగుల వర్యాసా ర్థంకో జకవలయంగీసి అందులో 
మధ్యగా ఇసుకకుప్ప పె పెట్టి, దానిలో “దిన్న రాయి పెట్టి కప్పెడతారు, 

దానికి పదిఅడుగులదూరంలో జక సంకేతం పెట్టి, పంటలువేసికొని నిర్ణ 

యిస్తారు. దొంగ కుప్పచుట్టూఊన్న  వలయంమీద తిరుగుతుంటాడు. 
మిగిలినవారు అతనికి దొరక్కుండా వలయంలోకివెళ్ళి కువును తన్ను 

తుండాలి. అలా తన్నినప్పుడు కుప్ప లో నిరాయి బయటికివ స్తై దొంగ 
నిర్గీతసంకేతాన్ని ముట్టుకువచ్చే దాకా అతన్ని వీపుమీద గుద్దులు గుద్దు 

తుంటారు. దొంగ అది ముట్టుకువచ్చేలో గా ఆరాయిని కుప్ప లో పెట్టి 

కప్పెయ్యాలి. అలా కప్పెల్డే బలో గా దొంగ సంకేతాన్ని ముట్టుకువచ్చేసి 
ఎవకగై నా ముట్టుకుంటే వాళ్ళు దొంగ... కువ్పను తన్నే టప్పుడు వల 

యంలో దొంగ వర రిగై నా ముట్టుకోగలిగి తేకూడా వారు దొంగే. ఈ ఆట 
రొ ది మనిషికి చురుకుదనాన్నీ , మెరుపుదాడుల్నీ నేద్పతుంది. 

బొంగరాలొట 

కరరతో చేయబడ్డ బొంగరాలు యిప్పటికీ తీర్థాలలో అమ్ము తుం 

రు. గురడంగ్లాతలభాగం పెద్దదిగా (గోపురం పోలిగ్గా), మధ్యభాగం 

మూడు నాలుగు మెట్లుగా తగ్గుకుంటూవచ్చి , కింద చిన్న బొడిపెం 

వంటిది ఉండి, దాని అడుగున మధ్యలో ఉక ఇనుపముల్లు ఉంటుంది. 

ఆ ముల్లు దగ్గరనుంచి మెట్లచుట్టూ తలవరళకూ. నులకతా9డు గానీ, నవారు 

తాడు గానీ చుట్టి తారిడుచీవర చూపుడు వేలుకీ, 'బొటనవే9లుకి మధ్య 
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పట్టుకుని లాఘవంతో కి9ందికి విసిరితే అది ఓ9ంద గిర్యన తిరుగుతుంది, 
చేంకటపార్వరీశ్వ రకవ్వ ల చేతు ల్లో కవితా వస్తువుగా ఇది ఎలా 
తిరిగిందో చూడండి, 

“రింగు రింగున తిరుగు నా బొంగరంబు 

ఏమియో వాియుచున్న దీ యిసుకలోన 
బడికి పోలేదు పొ తంబు పట్టలేదు 

ఎట్టు వచ్చినదో దీనికింత చదువు” అంటారు. 

ఈ బొంగరాలతో ఆట బలే గమ్మ త్తుగావుంటుంది, ఆడేవాళ్ళంతా 

వాళ్ళ బొంగరాలకు తాశళ్ళుచుటి సిద్ధంగా ఊంటారు. ఒకరు ఒకటీ 
రండూ మూడూ అనగానే అందరూ జకేసారి బొంగరాలు నేలబారున 
విసిరి అవి తిరుగుతుంటే ఎవళ్ళు నుట్టుకువాళ్ళు తమ బొంగరాల్ని తమ 
తాళ్ళతో పై కెగరేసి ఎవరయితే ముందు అందుకుంటారో వారుగెలిచినట్టు, 
మిగతావాళ్ళంతా తమ బొంగరాలు నేలమీద తగుమో _స్తరు వలయం గీసి 
అందులో పెడతారు. ఈ సెగ్గిన ఆటగా డు తన బొంగరానికి తా9డుచుట్టి 
వానిమీదికి విసురుతాడు, దానిముల్లు అక్నడ కొన్నింటికి కన్నాలు 
పొడిచి తిరుగుతుంటుంది. దాన్ని మరల ఆ బొంగరందారుడు తారిడుతో 
పై కిఎగరేసి అందుకోవాలి, అలా అందుకోరలేకపోక్తే మళ్ళీ ఆట మొదటికి 

వస్తుంది. అలా పొడిచిన కన్నాలను “పుచ్చా” లంటారు. ఒక్కొసారి 
ఆ బొంగరం తగలడంతో ఆ వఅయంలోని కొన్ని బొంగరాలు గీతదాజి 
బయటకు వచ్చే సాయి, ఆప్పుడు ఆ బొంగరాలతాలూకువాళ్ళు కూడా 

తొలివ్య రి కిలాగే పలయంలోని బొంగరాలను కొడుతూ ఆడ శ వచ్చు అన్ని 
చొంగరాలూ బయటికివచ్చే స్తే అందరూ నేలబారున బ్ కొంగరాను తి9స్పి 
మొదటిలాగే ఆడతారు. 

ఈ ఆటకు బొంగరం తి9ప్పడంలో నేర్పరితనం, గురిచూసి కొట్టగల 
గడం, అవకాశం ఎప్పు డువస్తుందాఅని వీమరుపాటులేకుండా చూసుకుం 
టుండడం ముఖ్యం, వ?ఖ్యాత జానపదకధ “రాములమ్మక ధిెలో ఈ 
బొంగరమే కధను క్లయిమూక్సుకు తీసుకెడుతుంది. శ్రీనాధుని వల్నా టి 
చరిత్రలో బాలచంద్యుని యుద్ధోన్ముఖుని చే? సిందికూడా ఈ బొంగరాలాబే, 
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గోల్ రాయలాట 

శ 
a 
ర అంతరిక్షంలొ. గహాలగమనం పరికిప్తై ఆకాశంలో దేపుడు గోళీ 

ప 
=రులాడదు తున్నాడా! అణబస్తుండి, 

గట్టిగ మ్య ంటుతో చే చయబడ్డ గుండ సీ నును పెన గోళ కాయలు పేస్ట్ 

డాపుల్లీ అపముష్టతుంటారు, ఆటగాళ్ళు ండు జట్టుగా విడి వేలమీద జక 

చిన్న వలయంగిసి, దానికి సుమారు నుప్పడిఅడుగులదూరంలో ఒక 

బిరగిప్రార. బొమ్మా బౌరుసు వెసుకొని బొరుసువచ్చిన జబ్టు తమ 

గోకీకాయలు ఆ వలయంలో పెడతాదు. _ కెండవజట్టు బిరమీదనిలిచి 

వానిదగ్గరకు త తమగోళీలు విసిరి అక్కడనుంచి ఆవలయంలోని గోళీలన్ని ౦ 

టినీ తమ గోశీలతో కొడుతూ బిరిదాటించాలి, కొట్టడం అంటే మామూ 

లుగా కొట్టడంకాదు. చూపుడు వ్రేలుతో గాని నడిమివే9లుతో గాని పై 
భాగంచివర గోళి పెట్టి 'రెండవచేఠితో పెనక్కిలాగి బాణంలా ఎక్కు పెట్టి 

వదలాలి. ఈ ఆటలోచూపుడు వే9లుకు మరోపేరు “లొడిక్తేలు”. తనగోళీదగ్గ 

రనుంచి ఒక జానదూరంకొలిచి అక్కడనుంచి అవతలగోని కొడతారు. 

ఇందులో గోశీలను కాయలని పేలుస్తారు. ఆకాయకు తనగోకిదూరంగా 

ఉంటే “కావన్నారి” అంటూ దానిదగ్గరకువిసిరి, అక్కడనుంచి దానిని 

ఎదటికికొడతారు. ఈకావన్నా రిని ఒక దెబ్బ కుముందు ఒక్కసారిమాతోమే 

పొయ్యాలి. అవతలికాయి దగ్గరగాగానీ ఉంటే “అక్కడికక్కడ కావ 

న్నారీి అనితిన్న గా రెబ్బకొ టేస్తారు. ఎప్పుడు కాయను కొట్టరేకపోతే 

అప్పుడు అతను అవుటు. ఇలాగ ఆ జట్టువాళ్ళు అవతలిజట్టువారి అన్ని 

కాయలను బిరిదాటిస్తే తరువాతఆటకూడా మళ్ళీవాళ్ళదే. ఏ ఒక్కటి 

మిణికిపోయినా అందరూ అవుటయిపోయినా వాళ్ళ: ఆట పోయిన బీ, 

అంతేకాకుండా కొట్ల వాని కాయ బిరిదాటితే కూడా ఆ కొట్టినవ్య_కీ అవ 

టయిపో తాడు, దిన్ని “కావన్నా రి” అట అంటారు. 

ఇందులో గుర్భటలాట మరొకటిందా. ఒకచోట చిన్న గు౭ంటత్కవ్వీ 
దానికి ఇరవయిబారోలదూరంలో గీతగీసి అందరూ అక్కడినుండి తశ 

గ్యోలను విసురుతారు. .గ్గుపీఖకు ఎవరు ఎక్కువదగ్గరవడితే వారు ఒక 
జానదూరంకొలిచి అక్కడినుంచి వేలుతో గోళీని గుంటలో వేయడంగానీ, 

ల 
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పీక్కకాయను కొట్టడంగాసీ లెదా “కావన్నారీ” అని గుంటదగ్గరకు 

వయ్యడంగాన్ చెయాలి, అది గుంటలో పడినప్పుడూ, 3 కాయను కొట్టి 

నప్పుడూ ఒక్కోమార్కు వస్తుంది. పది మార్కులు తెచ్చు కుంటే తను 

పండినట్టు, ఇలా పండినవాళ్ళు తప్పుకుంటూ మిగిలినవాళ్ళు ఆడుతుం 

టారు. ఇక్కడ లెక్కలలో ఒక విశేషముంది. కాయను రెండుసార్ల 

గుంట భోవేసి, ఆ వచ్చిన అండుమార్కుులూ చెల్లుచేసుకుని గోశీనికొడిశే 

అయిదు మార్కులువస్తాయి. ఇలా చెల్లుచేసుకుని 'గోశీని కొట్టలేకపోశే మొ 

దటి రెండుమార్యులూ కూడా పోతాయి. అయదుతరువాత గోళీ నికొడ్పిక్రే 

తొమ్మిది మార్కులు, ఆ తరువాత పదవమార్న్శుు గుంటలో వేసి తెచ్చు 

కోవాలి. మకోనియమం ఏమిటంటే గుంటలో గోళీని తొమ్మిదిసార్లువేసి 
తొమ్మిది మార్కులు సంజ పొదిస్తె పదవమార్మ్కు కుమాత)ం గోళీని కొట్టాలి, 

ఇలా ఆడగా ఆడగా చివరకు ఒకరు మిగులుతారు. అతను పండిన 

వాళ్ళందరికీ ఒకరితరువాత ఒకరికి “పిలికీలు” పెట్టాలి, “పిలికీ” అంటే 

పండినవాడు గుంటదగ్గర తనగోశ్రీఉంచి కూర్చుంటాడు, పడినవాడు 

గీత అవతలికివెళ్ళి ముందుకువంగి తన _రెండుకాళ్ళమధ్యనుంచీ గోళీ 

విసిరి అక్కడినుంచి గుంటవేపు అరచేతితోనూూ, మోచెయ్యితో నూ గెంటు 

తారు. దీన్ని “డేకడంి అంటారు, డేకేటప్పుడు ఆ కాయవెళ్ళి గుంట 

దగ్గరకాయను తగలడంగానీ, గుంటలో పడడంగాని జరగాలి, అలా 

జరక్కుంటే గుంటదగ్గరున్న వాడు తనకాయతో ఆ డేకబడ్డకాయను మరింత 

దూరంగా కొడుతుంటాడు. ఆ దెబ్బగానీ దీనికి తగలకుంటే ముతను తన 

కాయ మరల ముందుకు డేకుకాడు. ఈ పిలికీల్లోనే ఉన్న ది ఆటపుబా, 

మొత్తంమీద ఈగోలీకాయలాట మనిషికి నిదానం, గురి నేర్చు తాయి, 

గూ టీ బి లా ట్ 

ఈ ఆటను హిందీలో “గిల్లిదండా” అంటారు. నాచన సోముని 

ళ్ త్తర హరివంశంలో దీనిని “గిల్లదండి అని వాజేడు, ఒకచోట 

మూడుఅంగుళాలలో తు గుంటను చిన్న గాడిలాతవ్వి, ఆ గాడిమీద ఆరం 

గువాలపుల్ల అడ్డుగా పెట్టి (దీనినే బిళ్ళ అంటారు, ఒక గజంకర౦)ముక్కతో 
ఒకరుదానిని గుంటలో నుంచి ఎదుటికి గూటతారు. ఆ యెదుట ఒకరు 



గాని తిద్దరుగాని ప్యతవవింవాలు కాసి దానిని చేతులతో అందుకుంటార, 
అలా అందుకుంటే “౫7దినవాడు. పీడినటు, అది వాళ్ళకు దొరక్కుండా 
_)౭దవడితె పడినదానిన్కిసి గుంటదగ్ల 
రగావచ్చే బిళ్ళను ఆటగాడు తి3గి కర్రతో ఎదుటికికొడతాడు, అప్పుడు 
అది కర$కు తగలకుండా?గ”ని, తగిల్రిగాని కిందపడి గుంటనుంచి ఒక 
కర్రకాలతకంటే తక్కువవుంటే ఆటగాడు ఓడినట్టు ఎక్కువజంటే అక్కడి 
నుంచి గుంటదగరకు కరతోకొలుసారు, ఈ “కొలతను ఒకటి ఒండు, 
మూడు అనికాక “కర కండి నర, నడ్డి మూల, మడ్డి” .అని చిత్ర 
మెన మాటలతో లెక్కిస్తారు. అలా పదికర9లుంటే ఒక “లాలి. లాలకు 
ఒక దెబ్బచొప్పున పడివున్న బిళ్ళచివర కరితోకంగించి పె కిలేవగొటి 
దూరంగా కొడతారు. ఆ బిళ్ళ పడినచోటునుంచి పృతివక్షంవ్య కీ 
“అల్లి బిల్లి చెంగన్నారి కీడ్స్ "కక్, కీర్? అంటూ గుక్క కిప్ప కుండా 
కూస్తూ గుంటదగ్గరకు వస్తాడు. మధ్యలో కూత ఎక్కడయినా ఆగితే 
అక్కడనుంచి మళ్ళీ యిందాకటిలాగానే ఆవిళ్ళను కరితో కొడతాడు 
ఆటగాడు. మళ్ళీ అక్కడనుంచికూస్తూ గు టదగ్గరకురావాలి, ఈబిళ్ళను 
గూటినప్పు డుగాని, పై కిలేవదీసినప్పు డ గానీ “ఎదుటివారు అబిళ్ళను 
కిందపడకుండా వబ్టేసుకున్నా, గుక్క ఆగకుండా 'కీరుి కుంటూ గుంట 
దగ్గరకువచ్చే నీనా ఆటగాడు అవుటే, ఈ ఆట ఎక్కువగా దమ్మునిల 
బెట్టడాన్నీ, " ఎదురువచ్చే వస్తువును యి ల్లేవబ్దేసుకోవడంలో కౌశలాన్నీ 

య 

రకు పడు రుతాలరా, ఈలా విస 

నేప్పుత ది, _ 

ఎదుటినుంచివిసిరేబిళ్ళను కర్పతోకొట్టడంతీరూ, నేటి క0కెట్ ఆటలో 
ఎదరనుండివిసిరేబంతిని బేట్తో కొట్టడంతీరూ వరికింవిచూ స్తే ఈ రెం 
డింటికీ “వం? వృక్షంి ఒకటే అనిపస్తు౭డి, 

* ““ఈ అటను బుద్ధఘో షకవి ఇంచుమించు ౧౪౦౦ ఏీండ్లనాడు 
“ఘటికా ఖేలనము” అని వర్థించాడు. ఘటిక అనగా చిన్న కరీపుల్లను 
పెద్దకరపుల్ల తోకొట్టుట అని కవి వర్ణించాడు. 

౧. 
* ఆంధ్భుల సాంఘిక చరిత. సురవరం వ్రతావరెడ్డి, 
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కోతికొ మ్మ చు 

హిందిలో దినిని “రూడ్ బందర్” అని పిలుస్తారు. ఇద్ తోట? ల్లోనూ 

ట్లువున్న ప9దేశా లలోనూ ఆడతారు, “వంటలుద్యారాగానీ, ఆకుఆట = 

చెప్పిన యితరవద్ధతులద్యారాగాని దొంగను నిర్ణయిస్తారు... మిగతా 
వారిలో ఒకరుఒకపుల్లను దూరంగా విసి రేశాక, అడేవా ళందరూ చెల్లె క్కేసి 

ల 

క 

కొవు రైళ్లో దాక్కుందా రు. ద దొంగ “ళ్ళి ఆ పుల్లను కెచ్చి నిర్దేశి ంచినచోటు 
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ఎవరొక ద నొరేక్కుం ర డా చెట్టుడిగేసి ఆ పుల్లనుముట్టకాని దానిని 

చెట్టుమీదున్న 'మిగతావాళ్ళందరికీ ఒకరిను౭దొకరికి అందించెస్రారు, 

ఇక ఆ పుల్లన్థు ష్టబ్టేసుకున్న వారిని దొంగముట్టుకున్నా ప౦యోజశం 

లేదు. పుల్లముక్తేనవారినిమాత్యం మ వ ట్టుకుంటే ఆ న్య క్తి కి దొంగ అవ్పతాడు, 

ఇక్కడ దొంగ తాను పెట్టిన చోటు పుల్లముక్క, ఎవరూతాకకుండాచూసు 

కుంటూ ఇతరులను ముట్టుకోవాలి. ఈ ఆటవల్ల చెట్లు విక్కడంలోనూ 
దిగడంలోనూ పావీణ్యం అఆవడుతుంది. ఈ ఆటను స్పుుశిస్తూ ఆడ 
పిల్లలు పాడే పౌటొకటుంది -_ 

“శరువుల చాటున దాగుదమా 
కోతీ కొమ్మచ్చాడుదమా 

కొమ్మలచాటున దాగుదమా” 

ఇలా ఈ ఆట రితి యీపాటలో చెప్పబడింది, 

కరంలాట 

కాలువగట్లమీద, పుంతగట్లమీద, రోడ్లమీద పళవులుకాచేపిల్లలు 
దూడలు గడ్జిమేస్తుంటే తమ దగ్గరనున్న కర్శలతో ఈ ఆట ఆడుతుంటారు. 

ఒకచోట దారికడ్డుగా ఒకగీతగీసి దానికి దాదాపు వదిమీటర్ల దూరంలో 
మరౌొకగీతగీసారు. బొమ్మా, బొరుసూ వేసుకుని బొరుసువచ్చి నజిట్టు 

మొదటిగీతమీద తమకరలు పండుకోజెడతారు. బొమ్మవచ్చిన జట్టు 
రెండవగీతదగ్గరనుంచి తమకఠిిలు ఆ.కరీలఆవలకు వినరాలి, విసిరిన 
కరం ఆ కరీలమీదపడి ఆగిపోయినా, కర9లకు ఈవలపడ్రినా ఆ కరి 
దారుడు అవుటు, ఇలా అవుటుకానివారు తమకరిలమొనలతో ఆ కరి 
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నిళ్ళతోగాని, ముగ్గుతో గాని నాలుగుబారల జెడ 

జారల ఎడముతో నాలుగుగీతలు పోసారు. ఈ గీతలనే 'వజ్టెలు అంటారా. 

మొదటిపట్టెనూ చివకః వట్టెనూ కలు పుతూ ఆ చివరా ఈ చివరా పో 

వానిని కలుపుతారు. అప్పుడు అవి మూడుకానాలుగా దర్చ్పడ్రకారు:. ఈ 

కానాలలో మళ్ళీ మధ్యగా వెందట్రివట్టెనూ, చివరిపద్టినూ కలుపుతూ ఒక 

వద్టె పోస్తారు. జట్టుకు అయిదుగురుచొప్పున రెండు జట్లుగా విడిపోతారు. 

ఒకజట్టు వద్దెకుఒక్కొక్కరుచొప్పు ననిలబడి అటూయిటూ “బారజా స్తూ రెండవ 

జట్టువాళ్ళని అవిదాటి వెళ్ళనివ్వకుండా కాపలాకాయాలి, "మధ్యవజ్జై 

కొసనుంచి ఆకొసకు ఒకరే కాపలా, ఈ ఆటలళో *దూరింగు బుడతి” 

అని ఇరుపక్షాలకూ యిష్టమైనవ్య క్తిని అదనంగా పెడతారు. అతను 
ఎప్పుడూ దూరేజట్టులోనే ఉంటాడు. దీనితో దూరివారు ఉరుగురు, 
కాసేవాళ్ళు అయిదుగురూ అవుతారు. దూడేటప్పుడు కాసేవాళ్ళు ముట్టు 

కుంటే దూగరేవ్య క్తి అవుటయిపోయినట్టు. దూరేవారిలో ఏజక్కురు చివ 

రికెళ్ళి తిరిగిరాగలిగినా వాళ్ళు ఆట గెగ్గినట్టు. అయితే ఆ వ్యక్తి తిరిగి 

చివరికంటూ రానక్కరలేదు. వెనక్కి వచ్చే టప్పుడు మూడవగడిలో నున్న 

తన జట్టువాజ్టి కలి స్తేఅతను ఒకటవ గడిలోని వాళ్టే కలిస్తే, ఆ ఒకటెవగడి 

లోనివాడు బయటదు రాగలిగినా జయమే. దిన్నే “ఉప్పు  అందివ్వడము?” 

అంటారు. అలావేయలేకపోతే మరల రెండవజట్టుకు దూరే అవకాశం 

వస్తుంది. ఇందులో ఈనిషి లోపలికి చొరకుండో తీసుకోవలసిన జాగ) 

త్రల్కు కాస్తున్నవాడికి దొరక్కుండా ల్ కో నికి వ) వేశించేనేర్చూ అలవడ 

తాయి. కొన్ని పా)ంతాలలో దీనికి అర్చాజ్హాట్రగ అనిపేరు, 

జ “డా ప్పెనబద్దెలాడు గెడ నుప్పులు దెత్తురుగాక్ యాదవుల్” . 

een నా. సశ + 

* ఉఊ త్తరహరివంశం, నాచన సోమనాధుడు. 
అత్తల రాయా సలా werent es Yelm terrae ite 
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చెడుగుడు 

ఈఆటలో పిక్వేకత కొంగుతిరగడమనేడి. ఇటూ అటూ రండు 

జట్లూ సంసమానం౦గానిలిచి అవతలజట్టునుంచి ఒకడు యివతలికొంగు లో నిక 

వచ్చి కూస్తుంటే ఇవతలజట్టువాడొకడు అవతలికొం గులో కివెళ్ళి కూస్తుం 

టాడు, దీన్నే కొంగుతిరగడమంటాదు. ఇందులో విచిత)ం ఇవతలీకొం 

గుతోకూసేవాడు నేర్పుగా వెనక్కివచ్చి అవతలికొంగులో కూస్తున్న వానిని 

భే స్తే మిగిలినవాళ్ళు కదలకుండానొ క్కేస్తారు. అతను అవుటు, కూతకు 

ఎట్చేనవానిని అవతలిజట్టుప బ్రే సుకున్నా అతనుకూతఆపకుండౌ ఎలాగోలాగ 

విడిపించుకొని కొంగు ముద్దే సుకుంటే ఆ పట్టుకున్న వాళ్ళంతా ఆవుటు, 

(“కొంగు అంటే రెండు ఏ జట్లకూ మధ్య సిన సఎహద్దు గీత కూత ఆపి 

నప్పుడు ఆ కొంగులో వాళ్ళు అతన్ని ముట్టుకుం టేచాలు కూసేవాడు అప్పటు, 

ఇప్పటి “కబాడి” ఆటలాగ మార్కులపద్ధతిగా క అవుటయినవాళ్ళని పూర్తి 

గా ఆటనుంచి తప్పించడం దీనిలోని పద్ధతి, ఇందులో బలహీనంగా 

ఊన్న, పక్షానికి ఒక మనిషని అదనంగాయిస్తారు. ఇతన్ని “సత౦కాయ్' 

అంటారు, 

కూత “అరిబలి చెడుగుడు చెడుగుడు చెడుగుడు” అంటూ దమ్ము 

ఊన్న ౦తవరకూ ఆగకుండాకూయాలి. కొంతమంది “చెట్టుగొట్టగా పొలు 

గారగా చెన్నాపట్నం డురిచ్చి, డురిచ్చి” అని కూస్తారు. 

కుండ పగల గొటడం జ 

'- కళ్ళకు గంతలుకట్టి, చేతికి కరీయిచ్చి యిరవై ఆరడుగుల దూ 
రంలో ఒక కుండను పెట్టి “వగలగొట్టమంటారు. చీకటిలో కూడా లక్ష్యాన్ని 
చేరి 5 గురితప్పకుండా కొట్టగలగడం యిది నేర్చి కౌశలం, 

గోనెస ంచులాట 

ఒక్కొక్కరూ ఒక్కొగోనిసంచిలో కాళ్ళు పెట్టుకొని, దాని అంచులు 

పట్టుకొని అందరూ ఒకేసారి బయలుదేరి ఎగురుతూవెళ్ళి పదిబారల 

దూరంలో ఉన్న గమ్యాన్ని చేరాలి, ఎవరుముందువేరితేవారువి జే త, 
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వరం కా లొట 

ఇద్దరేసిమనుసు లుజట్టుగా ఒకరికుడికాలు, రైండవవార ఎడమకాలు 

మడమలదగ్గర రుమాలుతో గట్టిగాకట్టుకొని పరుగుపె ఇలా కొన్ని 

జట్టులు ఏర్పరచి అందరినీ ఒరే శేసార్ వదులుతారు, “వీ౭లో ఎవరయితే 

నిర్తీతస్టలాన్ని ముందుచేరతారో వారిదే బహుమతి. 

వొంగుదూకుళ్ళు 

ఒకరు కూర్చొని ఒక్తకాలు చాపుతారు. మిగిలినవాళ్ళు దానిని 

దాటాలి. తరువాత ఆ కాలిబొటనవేగిలి పె. రెండవకాలిమడమ పెడతారు. 

అది దాటితే దానిపై కుడిచేయివేరిళ్ళు చాపి జానపెడతారు. అదీదాటితే 

దానిపై ఎడమచేతి తి వేంశ్ళజాన పెడతారు. అదీ దాటికే కూర్చున్న 

మనిషి లేచి కాలిబొటన వేలిని జేతినడిమివే9లుతో తాకుతూ వంగుంటాడు. 

దానిపై నుంచికూడాదాణితే మో కాళ్ళమీదా, ఆ తరువాత తొడలమీదా 

చెయ్యివేసికొని వంగుంటాడు. ఆ తరువాత చేతులుకట్టుకుని మెడ 

వంచుకొని నిలబడతాడు. ఇక్కడికి సుమారు అయిదడుగుల ఎత్తు 

వస్తుంది. ఈ భంగిమలు వివిధ స్థాయిలలో ఎత్తును పెంచుకొని పోవడ 

మన్న మాట. ఈ దాబేటప్పుడు కాళ్ళు ఎక్కడా వంగినవ్య కక్షికి తగల 

కూడదు. వంగున్న ప్పుడు మాతం అతనిమీద చేతులువేసి దాటవచ్చు. 

ఏస్థాయిలో కాళ్ళు తగిలినా, దాటలేకపోయినా మొదటివ్య క్తికి బదులు 

తనుకూర్చొని యా భంగిమలు పెడుతుంటే మిగిలినవారు చాటుతుంటారు, 

ఇది ఆనాటి “ హైజంప్”. 

(1 

జానపదుల ఆటలు, (క్రీడలు ఇటువంటివి ఎన్నోఉన్నాయి. ఆది 

నుండీ యివి మాభికంగానే వచ్చాయి తప్పు. ఎక్కడా లిఖితంకాలేదుం 

ఇప్పుడు క౦ిమంగా కాలగర్భంలో కలసిపోతున్నాయి.. పరిశో ధకులెవ 

రై నా ప్రయత్నించి దేశవ్యాప్తంగా వీనిని సేకరించి. భద్రవరి స్తే ముందు 

ముందు కీణారంగచరిత్ళ) వ్యాయడానికి ఉపయుక్త ౭ కాగలదు, 

వర్. 

కు. 
యయ 
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జపప్పృధప్ప ళాల nL ora) 

జ్ జై ) 

ఇవి ఒకనాటి జానపదుల పెళ్ళిభో జనాలు, వ 

అప్పడం, వడియం, బూసె ఆవకాయ, అరిసె యివన్నీ ఆరలో ఉండ 

న mn A a TD FA aT MT Mem సవ సి శాంత ఎ వతి ha re  మాచి న చ ఈ క. యడ న NOC” ఎకజ ENED అ 1 ఎర CIRC చ యాయ. 

“పతి బందు ధక పలా త్రూణడొ నో కంచు యన్ యవన మకా డై a fh 
అఖిల ళ్ళ చ రజ wr” US లర వల చ ల్ు న ఖషన OT ఈ = SE ఆం 

తంతులుకూడా మారిపోయాయి. ఒకనాడు కెలుగుజానపదుల పెళ్ళిళ్ళు 
అవీ నటి జబ దాదాపు వది పడిహేనురోజుల ముచ్చట. అది ఆయింటికేకాదు ఆ వీధికి, 

ఆవాడకు _ ఇంకా స్తగొప్ప వాళ్ళ పెళ్ళయికే అఊరికే వేడుక, 

పెళ్ళికి పద్కి పదిహేను రోజులముందు ఒకశభషముహూరాన పసుపు 
కొట్టడం అనే కార్యక9నుంతో వేడుకలకు. అంకురార్న ఉజగగేడి, ఆ రోజు 

పసుపుకొమ్ములు రోటిలోవేసి ఊరిలో ముత్తయిదువుల్ని పిలిచేవారు 

పేరంటానికి. జక్కొక్కరూవచ్చి రోకటిలో మూడుపోట్లువేసి తాంబూ 

లాలు తీసికెశ్ళేవారు. ఆ రోజుల్లో శుభలేఖలు, పి9ంటింగు వగై రాలులేక 

లగ్న ప్రచారానికి యిదిజకసాధనంగావుండేది. _ ఈపసుపుకొడుతూ పేరం 
టాండ్రు మంగళకరమైన సీతారాముల పెండ్లివై భవం రోకటి పొటగా 

పాడేవారు అలాగ సీతారామ: ల్లాగ అన్యోన్యదంపతులు కావాలని 
వ 

లాంట = 

తరువాతతంతు పెళ్ళికూతుర్ని చెయ్యడం, పెళ్ళికొడుకును చెయ్య 

డం. సుఖానికి కళ్యాణంబొట్టు, బుగ్గనుచుక్క, కళ్ళకుకాటుక, కాళ్ళకు 

పారాణి చేతులకుగంధరం, కొత్తబట్టలు, సెంటువొసనలు వారికి నూత 

నోత్సావోన్ని కలిగించేవి. తనకు పెళ్ళికాబోతోందని నలుగురకూ చాటి 

చెప్పే రెండవ పీచార సాధనంయిది, ఈరోజునుంచే వారికి మన్ననలు 

పెరుగుతాయి. వారిలో ఒక మానసికఊదా త్తత అసంకల్పంగా పెరుగు 

తుంది. ఊరూరావున్న బంధువులందరికీ మనుషుల్నివంపి కబుర్లు పెట్టి 

వారు. ఫలానారోజు పెళ్ళి, రావాలి అని. సాధారణంగా పెళ్ళి పెళ్ళికూతు 

రింటచెయ్యడమే రివాజు, పెళ్ళికొడుకు యింటచెయ్యడంకూడా కొన్ని 

చోట్లవుంది, ee 
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పెండ్లిజరిగే యింటిముందు తాటియాకు పందిరివేసి, మామిడాక్ర 
తోరణాలుకట్టి, స్థంభాలకు కొబ్బ రిఆకులుచుబి ఆ పాంగణానికి పచ్చ దనం, 
చల్ల దనం తెస్తే ఆ పందిట్లొ ప్రిలు రకరకాలముగ్గులతో రంగవల్లులు 

తీర్చ దిద్దేవారు. కొందరు పందిట్లో పలురకాల కాగితపుబుట్టలు కూడా వే 

లాడదీసి మరింత శోభాయమానంగా అలంకరించేవారు. ఇది ఆయింటైలో 
పెళ్ళి జరగబోతోందని చెప్పే మూడవ ప౦ిచారసాధనం, (ఈ మధ్య 
మెకులు వచ్చాక యీపందిళ్ళలో “పాడూ జీవితమూ యవ్వనం మూడు 
నాళ్ళా ముచ్చ టళోయి” వంటి పాటలుకూడా వినిపెస్తున్నా రనుకోండి), 

పెళ్ళినాటికి బంధుమితు9లంతా సపరివారంగా కుటుంబాలతో తరలివచ్చే 
వారు, పిల్లలదగ్గరనుంచి పెద్దవాళ్ళవరకూ ఎవరినిచూసినా ఖరీదయిన 
బట్టలూ, సెంటువాసనల ఘుమఘుమలతో యిల్లంతా కలకలలాడిపో యేది, 
హృత్యేకించి స్త్రీలు పట్టుచిరలుధరించి కంటె, కాసులపేరు, వడ్డాణం, నాను, 
నాగరం, మురుగులు, దండకడియాలు వంటి బంగారు ఆభరణాలు వొంకఠి 

నిండా దిగబోసుకుని (ఎరువుతెచ్చు కొని అయినాసరే పెళ్ళికళను యినుమ 

డింపజే సేవారు. 

జానపదుల విశేషం కష్టాలోనూ, _సుఖాల్లోనూ ఒకరికొకరు సాయ 
పడడం. పెండ్లి ఖర్చు కొంత తాముకూణా భరించడానికి బం ధుమితు9లు 

పెళ్ళికొడుకును చేస్తామనీ, పెళ్ళికూతుర్ని చేస్తామని వాళ్ళ యిళ్ళకు 
తీసుకువెళ్ళి విందుచేస్తి అత్తరూ వన్నీ రూచల్లి, గంధంపూసి, కొ శ్ర 
బట్టలూ, కొంతకొంత సొముులూ చేతికిచ్చి పంపించేవారు ఉచితంగా, 
పైగా పెళ్ళిభో జనాలకు కావలసిన బియ్యం దంచడంలేనూ, (ఆరోజుబో 

బియ్యం మిల్లులు లెవు పండివంటలు తయారుజెయ్యడంలోనూ, భోజ 
నాలు వడ్డింపుల్లోనూ ఎంతగానో సహకరించి చాలాఖర్చును తగ్గించేవారు, 

అవిరేడు 

ఇక పెళ్ళినాడు మంగళవాయిద్యాలతో ఊరేగింపుగా వెళ్ళి మొదట 
గరామదేవతలకు పానకాలుపోసేవారు. ఈ ఊరేగింపులో ఒక శాలువాను 
నాలుగుమూలలా నలుగురు పట్టుకోగా మధ్యలో కర౦తో గొడుగులా ఒకరు 
పై కిత్తిపట్టుకొని నడుస్తుంటే పిల్లలందరూ దానికి9ందచేరి బలే సంబఠ 
పడిపోయేవారు. దీనినిబట్టే యిది పెళ్ళిఊరేగింవని చూడగానే తెలిసి. 
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పోయేది, దించె కొందు అమింరేశని కొంద అ యిలేద నె, అంటుందా రుం 

తరువా ల దడభడభా లుగా యిలాగే ఊనేగింపుగా పకళ్ళిలసిండా బియ్య ౧: 

స్వయంపౌక్తాలా రీసికెళ్ళియిచ్చి కుమ్మరియింటినుండి అవిరేడు కండలు, 
జీ అస్లు లు ఇల ల అగో 

పూజారియింటినుండి దాసికాలు, చాకలియుంటిను6డె వముధుంపర్మాలు, హోం 

లాళ్ళయింటినుండి నల్లపూసలూ, లక్కజోడు, కంసాలియింటినుండే 
డయడాగదికిగాను యో _ మంగళ సూ తా9లూ తెచ్చే వారు. ఊరందరికితెవియ 

ఊరేగెంపు ఒకేసారి ఒకొ విధంట మష్యేదిం వీనిలో అఆవివె వేడు కుండలు 

తెచ్చే టప్పుడు బహు చొద్యం?? ఉంచేది ఈ కుండలా = 
తెలుపు వచా, చెన్ రంగులలో అంచవె మైన డిజైన్లూ బొమ్మలా 

చేయబడివుండేవి. ఒక్కొక్కరూ ఒక్కొక్కకుండ మూతిపై పు ఛాతీకి 

ఆనించుకుని వెనుకవైపు శేకోవట్టుకొని నడుస్తుంటే రంగురంగుల హరి 

విల్లులా ఊరేగింపు రమజీయంగావుండేజి, "అభరున వచ్చే పెళ్ళి వారికి 

ఎదురు సన్నా హంగా ఊరిహిలిమేరద గరకు బాజా భజంతీ9లతో పెళ్ళివారు, 

ఈ బాజాభజంతీ9లలో ముఖ్యంగావుండేవి దూదేకులవానిబాకాా పీరు 

పాయిబుతాసా, మంగళ్ళవీరణాలు, రామడోలు మేళం, సన్నాయిమెళం, 

మాదిగడప్పులు, ఆడప్పులమధ్య ఎరుకలవాని నాటుతుపాకీపేల్పులు , 

వీనితో ఊరంతా మారుమోగిపోయేది. అవతలినుంచివచ్చేది పెళ్ళి 

కొడుకయితే ఒక టాపులేనిపల్లకీలో నూ, పె సృాకూతురయితే సవారీలోనూ 

(మీనా) కూర్చుండబెట్టి తీసికొచ్చే వారు. వీరితో ఒకతోడగుడ్డామెకూడా 

వచే, డి, 

ఈ పల్లకీ సవారీలు వోం వోం వోం ఓహో అంటూ చాకళ్ళు మోసు 

కొచ్చే వారు, "సవారీ పక్కన ౫ సాంయాపు తూ. అంటూ పిల్లసన్నాయి 

ఊవుతూ నడిచేవాడు. ఇలాగ యించుమిం౭చు ఊరలో అన్ని కులాలవారూ 

యిందులో పొర్గొనడం యీ పెళ్ళిళ్ళ. విశేషం, కొందరు ఈ ఊరేగింపును 

“ఊెరిగింపు గాక పీకాాన్నారు. అంటే ఊ౩3క ఆ వధువు లేక వరునిపరి 

చయం ఉయ్యడమన్న మాట. పెండ్షికొడు కయింట పెండ్లయితే పెళ్ళికూ 

తురువారు తోడుగా సారెకూడా తెచ్చేవారు. అద్ కొబ్బరికాయలు, అరటి 

గెలలు, గుమ్మడికాయలు,. వసుపు, కుంకుమ, బియ్యం, అపరాలు, పట్టు 

చీరలు, పంచెలబామార్లు వగైరా ఇవి కావిళ్ళకు అటూయిటూ కనబడేలా 

కట్టు కొని కూడామోసుకువచ్చేవారు వారిచనుక, ఇవన్ని టితో యీ ఊరేగిం 

పు (ఊరెరిగి పు ఒక అందమైన ఆకృతితో మహోత్సాహంగా సాగేది. '' 
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ఊరేగింపు యిల్లుచేర గానే కూడావచ్చి. నవారందరికీ బిందుభో జనాలు 
ఏర్పాటుచేసేవారు. “కొందరు ఊళ్ళోవారికి ముందుగానే భోజనాలు పెట్టే 
సేవారు. (దాని పేరే ఊరపంత్త్ర, ఈ భో జనాలదగ్గర బొవామరద్యూ 

వరుసలవారూ, వదినా మరదళ్ళవరుసలవారూ ఒకరికొకరు కొనరి కొన్టంి 

వడ్డంచుకుంటూ ఒకరిమీదజకరు విసిరే చెణుకులు మంచి చమత్కారంగా 

పుండేవి, 

రాశీయా త్ర 

ఇక పెళ్ళితంతులదగ్గరకొ స్తే పెళ్ళికిముందు (వడుగుదగ్గర) బా 

హ్మణ, విశ్యబాిహ్మణాది కులాలలో విడ్రిదిలోంచి పెళ్ళికొడుకు పొవుకోళు 

తొడుక్కుని, తాటియాకుగొడుగు చేతబట్టుకుని సన్యాసం పుచ్చు కుంటానని 

కాశీకి బయలుదేరేవాడు, అతడు అలా వీధంట కొంతదూరంవెళ్ళగ్లానే 
బావమరదులు వెళ్ళి తమసోదరినిచ్చి పెళ్ళిచేస్తామని వెళ్ళవద్దని గెడ్డం 

కింద బెల్లంముక్క పెట్టి బతిమాలి వెనక్కి, తీసుకొచ్చే వారు. ఇదంతా 

చూస్తుంటే తెలియనివారికి గొప్ప త్రిల్ గా ఉండేది. నాటకంగానడివే 
చిత9మైన వేడుక యిది, 

కాళ్ళగోళ్ళుతియ్య డం 

పెళ్ళికి జకగంటముందు వధూవరులకు కాళ్ళగో శకి య్ఞడం అనే 

కార్యకమం పెట్టేవారు. పెళ్ళిలో వధూవరులచేత ఒకరివా దాలుఒకరిచేత 

తొక్కి సారుకదా! అప్పుడు కాళ్ళకుగోళ్ళుగానీవుంటీ ఒకరికొకరివిగుంచ్చు 

కొసి క్రొ) త్తతగువులొచ్చే పగిమాదముంది. ముందుజాగం త్తగా (అలాగని 

చెప్పకుండా గోకుతియ్యడమనే దాన్ని కూడా ఒక వేడుకగా చేసి డబ్బులు 

దిగదుడిచి మంగలిపశ్ళెంలో వేసి మంగళస్నా నాలు చేయిస్తారు, 

బ౦డిత౦ తు డల 

ఆనంతరం పెండ్లిపీటలమీద కూర్చో బెట్టి ఒకరికొకరు కనిపించికుండా : 

యిద్దరి మధ్యా తెరఅడ్డంగా పెట్టేవారు. ఈతెర వధూవరులలో ఒకరి నొకరు 
చూసుకోవాలనే ఉత్సుకతను శక త్తించి అనురాగఅంకురాన్ని ఇనుమడింప" 

జేస్తుంది. పురోహితుడు వేదమంతా9లతో పుణ్యాహవాచనం, . వివాహ 
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దీర్షాకంకణం, నుజ్జో వక తా రణం, మధుపర్మఛారణం, కన్యాదానం 
టు అలి 

ఒకకషమం= జరిపిసూ మధ్యమధ్య భజంతీ9లను వాలుంంచమంటుంటా 

దు. ఈ బాజాలు వప. డు వాయించమం౭జా 
దయాాఅంటే ఒకాయన 

చుడు పురోహితుడు నుంతాాలుపు ఇ2పో ల: సన్ను డల్లా అని, (అది 

ణా 

క్ర న్యా దానం 

అతమామలు అలునికాళుంకడిగి తవుకూతురి కనాండానం ఇయ్య 
అదె ల్ క 

3 ల 

డంలో అల్లుడు దాన గ9హేత అయ్యారు, అత్తమామలు దాతఅస్థా యికీ 

ఎదిగారు. అంటే అల్లునికివారు ఆరాధ్యులని ఇప్పకవె చెప్పడం దీనిలోని 

భావం. అంతేగాని అల్లునికాళ్ళు కడగడంతో అ _త్రమామలస్థాయి అడు 

గున వడిపోయిందనేభావం సరికాదు, ఇచ్చేవాడు గొప్పా? పుచ్చు కునే 

వాడు గొప్పా? నిజానికి అ_తమామల జాన్న త్యాన్ని అల్లునిహ హృదయం 

లో బలంగా పితిష్టాపించే విశిష్టఘట్టం యీ దానవిశేషం. 

సును హూ రం 
అలీ 

పురోహితుడు జీలకర9, బెల్లం వధూవరులచేత కరిచి శ్రిమీద 

జకరిచేత పెట్టించి -_ 

““ధృవంతే రాజా వరుణమ్ 

ధృవందేవో బృహస్పతిః 

ధృవంత ఇంద్య9శ్చా గ్నిశ్చ 

రాష్ట్రంధారయాతా ధృువమ్” 

అవి మంతా9లుచదివే సమయ మే సుముహుర్తం. ఇప్పుడుకూడా బాజా 

లు వాయింవచేస్తాడు = (ఇది మా రాత9ం మంతం "నరిచిపోయికాదు, ఎవ వై 

నా తుమ్మితే వినపడకుండేటందుకు మాత్రమె) ఇదే లగ్నం. ఇప్పుడు అడ్డు 

తెర తొలగిస్తారు. వధూవరులు ఇంతకిపూ ఉత్కంఠతతో ఎదురుచూస్తు నాం 

మరులుగొన్న మనసులతో జరరనొకరుతాలిసారిచోసుకున్న మధురక్షణం 

అది. పూర్వం పెళ్ళి కూతుర్ని సెళ్ళికొడుకుగాని, పెళ్లి కొడుకును పెళ్ళి 

కూతురుగాని ములదుచూసుకో వడాలు ఉండేవికావు పెద్దవాశ్ళేచూసి 
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వివాహం నిర్ణయించేవారు, అందువల్ల యిదే వారికి తొలిచూపు, అంక్టే 

గాక కళ్యాణ "కళతో కలకలలాడుతూ 'జకరిప పక్కుజకరు ఆనందంగా కరి 
పిస్తుంటే అందరిహృదయాలూ కీయనితలపులతో ఒక్కసారి పులకరించి 

పోయేవి. (వారి గతస్కృతులు మరల జ్ఞాపకం వచ్చి). అనంతరం 

అందరూ అగ్షతలు జల్లి వధూవరులనా శర్వ దించేవారు, 

మాంగల్యధారణం౦ 

తరునాత పురోహితుడు - 

“మాంగల్యం తంతునానేన మమజీవనహేతునా 

కంఠే బద్నామి శుభ గేత్వం జీవశరదాం శతం 

అని మంతం చదువుతూ వరునివేత వధువుమెడలో ఆ శతమానాల్ని. 

కట్టించి మూడుముళ్ళూ వేయిస్తాడు, నూరేళ్ళు ఇరువురిజీవితాలూ మమ 
తానురాగాలతో సుఖశాంతులతో ఒకటిగా కలిసిమెలసి బితకాలనే ఆకాంక్ష. 

లతో బంధించే సూత)ంయిది, ఆపైన వరునిచేత “ధర్మేచ, అర్జేచః. 
కామేచ, మోక్షేచ, నాతి చరామి” అనిపిస్తాడు. పెండ్లికూతురుచేత 

భ ర్తచేతికి కంకణం కద్టీస్తాడు. ఇది వారిరువురిమధ్య అధికన్యూనతా 

భేదాలులేకుండా సమానాధిక్ష్యత, ఆరాధనాభావాలు కలుగజే సేసంధానం. 

అందుకే ఆనాడు పెళ్ళంటే నూరేళ్ళవంట అన్నారు. (ఇప్పుడు నూరెళ్ళ 

వంట అంటున్నా రనుకోండి). 

బ్ర హ్మ వరు డి 

“ఏడేడూజన్మల నుండీ 
పడివుంది బ్రహ్మ ముడీ” 

నేటివివాహం గతఏడు జన్మఅ అనుబంధంఅని మనవాళ్ళ విశ్వాసం, 

నేటినుండి వారిద్దరూ ఒకటిగా అనుసంధింపబడిరను అంత ర్లీనభావానికి 

దృశ్యరూవ మైనేసం శీతం యా బ్రహ్మముడి, ఇదే కొంగుముడి. పెండ్లి 

కూతురుచీరచెంగూ, పెం డ్లికొడు కుపంచెకొంగూ కలిపిముడీవేసి పురోహితుడు 

వారిచేతులుకలిసి ఏడడుగులు నడిపిస్తాడు. అదే స స్త పపది, ఆపైన హోమ 

: గుండంచుట్టూ ముమ్మారు పృదక్షిణంచేయిస్తారు. "అగ్ని హో తు9నికూడా 

_. సక్టనిచేస్తూ చిలకమ ర్షివారి గయోపాఖ్యానం నాటకంలో _ 
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“అగ్ని నె సాక్రీగ గొన్న అంబుజాక్షిణె గాని 

కలా న పరకాంత దలచి దురుగ” 
హు 

అని గయునివేతచెప్పించడంలో అగ్ని కూడా పెండ్లికి సాక్షి అనేది విదిత 

మోతోంది. 

తలం బా లు 

భా ధా 

అనంతరంజరిగే తలంజా9లకా ర్యకంమం అందరినీ అలరించే విన 

దాత్మకమైనవేడుక. పురోహితుడు ఇరలవు[చేతుళ్లోనూ కొబ్బరికురి 

చిప్పలు పెట్టి వానిలో పళ్ళెంలో" శిన్సి బియ్యంపోసి వధ "వరుల ల ఒకరిల 

మీద మరొకరితో అటూయిటూ మూడుసార్లు పోయిస్తాడు. తరువాత ఆ 

పశ్ళెంలోని బియ్యం వధూవరులిరువురూ దోసి సిళ్ళతో "ఒకరినె క్తి ల్రమీద ఒకరు 

ఉత్సాహంగా పోసుకుంటుంటే చూసేఅందరివదనాలూ దరహసంతో విక 

సించవలసిందే. పెల్లితంతులన్నిటిలో యిదే గొప్పసందడి, ఇక్కడ 

సీతారాముల పెళ్ళి తలంబా9ల విషయ మై చదవబడేక్లోకం గమనార్హం. 

Tye ధు 

“జానకాాః కమలామలాంజలి పుటీయాః పద్మరాగాయితాః 

న్యస్తారాఘవమ స్త సకేచ విలసత్కుంద ప్రిసూనాయితా ః 

సృస్తాశ్యామల కాయకా న్రి కలితా 8 యాయింద) నీలాయితా 8 

ముకాస్తాన్మభదా భవంతు భవతాం శ్రీరామ వై వాహికా ౯” 

అంటే _ సీతారాముల కళ్యాణానికి మంచిము త్యాలు తలంబా%లు 

ఆనందోత్సాహాలతో ఒకరిగె శక్రిమీదఒకరు హోసుకుంటుంటే అవి సీతమ్మ 

దోసిట్లో ఎరగా ఉ న్నాయట. రామునిశలమీదపడగానే నల్లగా మారి 

పోతున్నా యట. అవి రామునిశరిరంమీడికిజా రగ్రానే నీలిరంగులో కి మారు 

తున్నా యట. ఇది విచిత9ంగాలేదూ! కాని అలా మారడానికికారణం సీతమ్మ 

వారివేతులు ఎరుపుగనుక ఆ ముత్యాలు అమెచేతిలో ఎర్ఫిగాడన్నాయి. 

రామునిజుట్టు నలుపుగనుక తలమీదవడగానే నల్లగా Aa యి 

రాముడు నీలమేఘశరిరుడు గనుక. అతనిదేహంమీదపడగానే నీలంరంగులో 

కనిపిస్తున్నాయి. ఆ పుణ్యమూర్తుల తలంబా9లు మీకు శుభము కలుగ 

జేయుగాక అనే ఆశీస్సు బాహ్యార్థం. అంతరార్థమేమిటంటే మనస్సు 

మంచిముత్యంలా౭టిదనీ, దానిలోనికి ఏభావంచో ప్పి స్తే అదే వ్రితిఫలి 

స్తుందనీ, అందువల్ల వధువుమనస్సు వరునిరూపంతోను, వరునిమనస్సు 
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. ఉంగరాలుదేవడం 

వధువురూవంథటోనా నింపుకొని పదిలపరచుకొండని పరోక్షంగా చెప్పడం 
ఇట్లాంటి ఆనందకర మైన కార్యక9మమే అవిరేడుకడవలో ఉంగరాలు 

దేవడం. ఈ కడవనే *గరికిముంతి అంటారు కొన్ని చోట్ల, కడవలో నీళ్ళు 
పోసి పురోహితుడు బంగారు ఉంగరాలు కాలిమట్లు అందులో వేస్తాడు, 

వధూవరులు ఆ కడవలో చేతులు పెట్టి అవిదేవి తియ్యాలి. అవి ఎవరెశే 

ముందుచిక్కించుకునితీస్తారో వారుగెలిచినట్టు. ఈ దేవడంలో కుండలో 
యిరువురిచేతులూ స్వేచ్చగా కలుస్తాయేమో, పైగా అది ఎవరికీకను. 

పించనిచోటేమో అప్పటివరకూ బిగబట్టుకొనివున్న ఉతా ఇహం కట్టలు తెగి 

పారి కొంటెగా విటికెన వే)లుగిల్లుకో వడాలు (ఒకరిచేతిలోని వివ ఒకరు కాదేయ. 

డానికి బలే ఆహ్లాదంగా ఉంటాయి. అనంతరం పెండ్లికూతురుక్కూ 

ఆమే ఆడబడుచులకూకూడొ యీ ఊంగరాలుదేపడం పెడతారు. ఈ 

ఉఊం౦గరాలు వెదికేటప్పుడు వదినామరదళ్ళ ఆత్మీయమైన సంవాదాలూ 

సరసోక్తులూ, మధురోక్తులూ వధువులో అత్తవారి కొత్తదనం హరింప 

జేసి వారిలో ఒకరుగా కలిసిపోయే ప్రేరకంగా ఉపకరిస్తుంది. 

నాద౦ంతొొక్కించడం. 

నూతనవధూవదల్ని దేహరీత్యామరింత సన్ని హితం చేసే దైహిక 
మైన వేడుక యిది, ఒకరిపాదం మరొకరిచేత తొక్కిసారు సానమీద 
పెట్టించి. ఇది తొలిస్ప ర్మే మో ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు గగుర్వా డిచి మనసుల్ని 

ఆనందడోలికల్లో ఓలలాడిస్తుంది. ఇక్కడ అటువారూ, ఇటువారూ ఆమె 

తొక్కేపోందనీ, అతను. గట్టిగా తా9 క్కేస్తున్నా డనీ ఫిర్యాదులు చేసుకుంటూ 

ఎకసక్కీలాడుకుంటూ ఆఘట్టాన్ని కూడా వినోదభరితం - చేస్తారు. 

అరుంధతీన క్షతం 

వివాహాలలో సీతారాములకు ఎంత ప్రాముఖ్యముందొ వశిష్టుని. 

భార్య అరుంధతికి అంతకంబెఎక్కువ ప్రొముఖ్యముంది. ' పెళ్ళిళ్ళలో 
ఆమెదే పెద్దపీట. - కారణం -_ ఎప్పుడూ వతి ఎడబాటు ఎరుగని పతివ్రత 

ఆమె, అందుకే పెద్దము త్రయిదువామె," ' రాతు)లు అకాశంలోకిచూస్త సే 
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రా @ 
జా 

భా 

జ జీ -చ అ ది అదం కొ జ a అడ Es పధమందడలంలె వశిళ్తునిపంక్కు కనుపిస్తలట 6రినప్రిత6 మిల 
అల రల [యు ణో 

= జ్ య గా ఆన బో న బీ ఆక జ”. ఒకో 
దాలుకు వుంటూ. వార్శృతిప.-జయ సవయంలే శపుడుకూడా తనతరంషన 

చ 

షె 

నంధానకర్త లుగా సహ బుములతోపాటు శీ ప్రలలొ యామె ఒక్కుతిస పంపిం 

చాడు పెద్ద పేరంటాలుగా, పతి ఎడ మెరుగని ఆ డర్శదాంవత్యా కి ౦ంబామె 

వేగుచుక్క, అందుకే వివాహానంతరం పురోహితుడు వధూదరలను వాకీ 

టోకి తీసికొచిా ఆకాశం కేసిచూపిస్తూ అదుగో అరుంధకె నక్షతం అంటాడు, 

ప 

క. 

గలు కూడా అలాగే చేసాడనుకో డి దినిమీదమంచి జోక్కూడా 

పె6ంద్, పూర్వల ఒక వరుజ్జై అర6ధతి నక్షతం అదిగో కని నిపిస్తోంచా అంటే 
=] 

అటంధరీనక్షితంకాదుగాని ఆల వేలు అప్పు మాతు కనిపిస్తుందన్నా డట. 
పిల్ల నుక్రానుకో్కొవడంలో 

పెళ్ళికుతరు తండ్ం 

బహుశా అవి కన్యాశుల్మంరోజులై ఉంటాయి. 

అప్పులవాలై వొయుు అంటాడు, ఇప్పు డై త్తే ఆాత 

టాడు కబ్నా లతోనూ ఖర్చు లతోనూ నడుంవిరిగిపోయి. 

దగరపేరు 
౧ (ag 

వివాహాల్లో మరోమంచివినోదం తలుపుదగ్గర పేర్లుచెప్పి ంచడం. 

గుమ్మంతలుపువే సేసి, పెల్లికూతురు ఆడబడుచులు లోపలుండి, వధూవరు 
ల్ని “ఎవరెవరొచ్చారు?” అని అడుగుతారు. ఇక్కడ పెళ్ళికొడుకు 

భార్య పేరుచెప్పి ఆమెతో కలిసివచ్చానని చెప్పాలి, అలాగే పెళ్ళికూతురు 

కాడా. సహజంగా సిగ్గుదొంతర్హ ఈ పే పెండ్లికూతురు వరుని ఫేరుజెవ్ప డానికి 

పనుకాడడం, ఎలాగో బలవంతంగా ఆమెచేత కనీనం “మూడుసాళ్లయవా 

చెప్పించి త తలుపుకీయడం బలే సరడాగా. వుంటుంది. అందరికీ. ఇదికూడా 

పధూవరుల్ని సన్ని హితం. వేయశానిః. పెట్టిన. వేడుకే. ఇక్కడ తలుపులు 

వేసి ఆవలున్న ఆడబడుచు లకీ. వధూవరులతోపాటు. తలుపు యీవలున్న చ 

వధువుతరపు వారికీజరిగే -వందాదాన్ని 'కలువుదగ్గరపాట అంటారు. 

అది _ 
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ఇక్కడే ఆడబడుచులు తమకోరికలన్నె తెలుపుతారు. అవి అన్నగాక్స 

ఒప్పుకున్నాక తలుపుకీస్తారు, 

హా స్ప వె $40 

పట్టిమంచంమీద తెల్లినిదుప్పటిపరచి మంచానికి ఆచివరా యూ 
చివరా ఎదురెదురుగా వభూవరుల్ని కూ ార్చో బెట్టి పెళ్ళిపాటలు *ీవిందూ 

చేసినారూ వియా్యలవారింటా.పప్పూ ఉఊడకలేదూ, కూరావేగలేదు” అంటూ 

పెళ్ళికొడుకు తరపువారు, “మగా పెళ్ళివారూ మర్కాటముల తీరు అంటూ 
1. ఒకరినొకరు వేళాకోళం చేసుకుంటున్న ట్టు సరదాగా పాడి 

. 
వల్లరి సృష్టిస్తారు, ఒక పెళ్ళిలో ఒకఅలివెజిని పాటపాడమని బల 

ంతంచేస్తే “పగ్నెండూ స్తంభాలా పందీటీలోనా లచ్చన్నా దరిగోళ్ళా 
టేమంచి చాలు” అని పాడి “అయో! పొయ్యిమీద పప్పు మాడిపోతోంది” 

అందట, కొంతమంది లేచి వెళ్ళారట కంగారుగా. మళ్ళీ “పన్నెండూ 

స్థంభాల పందీటీలోనా” అని అందుకుని ““'అయో్య!ః అన్నం చిమిడి 
పోతోంది”. అందట, మరికొంతమంది పరిగెట్టారట, ఇలా ఆ ఒక్క 

చరణంపాడి ఏవిదో+కటిఅంటుండేసరికి ఒకామె ఉ ఐడబట్టలేక గా డికొట్టిన 

రిశార్డులా అక్కడే ఆగిపోతావేం, మిగిలిన చరణాలు కూడాపాడు అందట, 
ఆమె ఫకాలుననవ్ని 'అవిరాకేగదాయీపొట్లు అనేటప్పటికి అంతా 
మొల్లున నవ్వేశారట. (పప్పు మాడడం, అన్నం చిమిడడం అన్ని 

అబద్ధాలేనన్న మాట) ఇలాంటి తమాపాలు ఎన్నో !. 

రన 0h 

ఈ పానుపుమీదజరిగే మరోవినోదం వధూవరలవెండాట _ అదే 

బంతులాట. పువ్వులు బంతిగాకట్టి ఒకరిదోసిట్లోకి మరొకరు విసురుతారు. 
(అంటే అవి మన్మ ధ బాణాలన్న మాబ) అలాగే వెండిరూపాయలు, బంగా 

రుకాసులపేర్లు విసురుకోవడం వుంది. (ఇవి సిరికే పకిరూపాధయులు 

గదా! మరి సిరులే కదా మరులుగొలిశే పీవి). ఆనంతరం ఆ పొన్నుమీదే 
వారిరువు6ిశీ జూద మాట్రపెడతారు, వధువు కొన్నిరూపాయలు తనగుప్పి 

. ట్లో ముడిచి, ముడిచిన పిడికిలి మందుకు చాపుతు౭ది. అవి ఎన్నో వరుడు 

చెప్పుకోవాలి. చెప్పేసుకుంటే అవి అతనికి యిచ్చేస్తుంది. చెప్పుకో 
లేకపో కే అన్నిరూ పాయలు వరుడ మెలీవ్వాకీ, అలాగే వరని గుప్పె 
ట్లోరూపాయలు వధువుచెప్పుకోవాలి, ఈ జూదంలో వధువుతరపువారు 



వధువుకి, వరినితరపువారవరునికి వతాసుగానికిచి సలహాచలనవా వారి 

ఓటమి, విజయాలలో వారుకూడాకఠిసిపోయి కేరింతాలుకొడుతూచేస 
అడి ల 

అడావిడి చాలా మని హరం7ా పుంటుండి, 

వసంతొతృవం 

ఇదికూడా విని నొదభక తమ, ఇదరువుడవా కుం ఎంటద్రవాశ గ) ఒక 3 

దే ర ద య 

పెళ్ళికొడుకుని ఒకరు పెళ్ళికూతుర్ని ఎత్తుకుని పగలు విధిలో పందిట్స్ 

వీరణాలవాయి6పుల కనుగుణంగా ఎగుదతుందే, కొండట పక్టేలగిండా 

బుక్కావోసుకుని పెళ్ళికూతురుక, పెళ్ళికొడుక్కీ అంధదిస్తుంటాట,. చారు 

ముసిముసినవ్వులతో ఆ బుక్కా ఒకరిమోిడఒకరు చల్లుకో వడ. కాగానే 

ముంతలతో యిరువురూ ఒకరిపె పె ఒకరు వసంతం (రంగు నీళ్ళ చల్లుకుం 

టారు, ఇందులో అటుతరుపుహరూ ఇటుతరుపువారూకూడా ఉత్నా హంగా 

పాల్గొని వారుకూడా ఒకరి పై ఒకరు చల్లుకుంటూ దీన్న్ కూడా గప ఎ వేకు 

కగా మార్చే సారు, 

pe 5 

జాజొలుచల్లడం 

లోపలివాకిట్లో వరునిచే తవ్వుకోలతో నేలత9ప్వించి వధువుచే నీరు 

జోయించి, అందులో యిద్ద5చేతా నవధాన్యాలు చక్షిస్తాది, అప్పుడే 

డబడుచు సోదరుని *పశుచునిసావా? పాడావృనిస్తావా?”' అని అడుగు 

తుండి. అంటే దానిలోనిభావం తొందరగా ఆడ పిల్ల నుకని తన కొడుక్కి 
దంవ్యమని. సాధారణంగా ఆ దంపతులు ఇండూయిస్తామంటారు. ఆడ 

డుచుకు ఆవును అరణంయివ్వడం ఆరోజుల్లో ఆచారమేగా! 

[1 

(గి 

చ Dp 

ఊరేగింపు 

కలిగినవారు ఒకరాత్రి ఊరెగింపు పెట్టేవారు. పెండ్లికొడుకునూ, 
పెండ్లికూతుర్ని మెడలో కర్చూ రపుదండలతో ముస్తాబుచేసి, ముతా్యాలపల్ల 

కిస కూర్చు ండ బెట్టి, ఆ వల్ల కీముందు భోగంమే ళల, కారువ్వా (ఇది 

బ్యాండు మేశంలాంటిదేగాని కొందరు ఆడ, మగ బఫూన్ వేషాలతో మధ్య 

గంతులేస్తుంటారంతే), సన్నాయిమేళం, రాండోలుమేళం, వీరణాలు, 

మాదిగడప్పులు, . అవుట్లు తారాజువ్వలు వంటి మందుగుండు పేల్పులతో 
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ww ద - ౫ ఆరాతంతా ఊరంతా ఊచేగంచేవాల. కాం దరు పల్లకెవంందు భటా9జుల 

వొగ డలుహడా పెటేవారు. పెటో? గో 
ఎం ఆ రో రు, పెటో9మాక్ళులై ట్లు, కాగణాల కాంతుల్ల్ యూ 

An మ, మ, ఆ ల దాట p 
ఊరెగింవు సాగుతుంటే ఊరంతతికీ చేదుతే. పల్లకిళ్ పెళ్ళికూతుద్ర 
రాత్రంతా తలవంచుకునేకూర్వా నేది సిగుతో. ఈ తలవంచుకో వడాన్ని 

అబి 
౧ 

గురించి చింతామణి నాటకంలో దామాదదడు ఒకవివరీతార్థం చెబుతాడు, 
తన భార్య తనవి చప్పిదవడలనీ, గుంటకళ్య్ళనీ, బొరంముక్కనీ అం 
టుందనీ పెళ్ళినాడు తాను పల్లకీలో తలవంచుకుకూర్చున్న ది వడిపాళ్ళిం 
దుకేనట అంటాడు హాస్యధో రణిలో, (ఇప్పు డెవరూ అది హాస్యపాత్రలా 
చెయ్యడం లేదువెండి స్వారస్వం శలియకు, 

ఒపిగింతలు 
o౪) 

= సన్ని వేశం విషాదభరితమెనా యిదీ ఒక వేడుకే. పిల్లను 
ఆత వారింటికి సాగనంపేటప్పు డు ఏతండి9 హృదయం దివించదు! 
శకుంతలను పంపించేటప్పు డు కణ్వుడంతటిమ హార్టే ద9వించిపోయాడు 
కలకాలం పెంచినపేే మ కరుణరూపంలో కట్టలు తెంచుకు ప౦వహిస్తుంది. 
ఇదిచూసినవాళ్ళకు “కాశ్రిదాసు ఆసన్ని వేశాన్ని ఎంతసహజంగా వా9సాడు!” 
అనిపిస్తుంది. అందుకే *కావ్యేషు నాటకం రమ్యం, నాటకేషు శకుంతల; 
అంటారు. ఆ శకుంతలనాటకంలో కూడా కణ్వుడు శకుంతఅను అత్త 
వారింటికి సాగనంపే సన్ని వేశమే గొప్పదన్నారు. ఆ కణ్యహృడయమే 
వి తల్లి దండు9లదైనా _ ఇక్కడ, 

“జప్పగించితమ్మా ఒప్పూలా క పా. న్న్నా పా గించితమ్మా 
మాచెట్లకూ నీరు ఎవరూపోతురమ్మా, 
మాపూలచెట్లానూ ఎవరూసాకెదరమ్మా, 

మాగోవులాపాలూ ఎవరూతీతురమ్మా, 
మాలేగలన్ని టినీ ఎవరూసాకెదరమ్మా” 

అంటూ ఆమె పుట్టింటి దినచర్యలన్నీ తలపుకుతెస్తూపా డే ఒప్పగిం 
తఆపాట వతి హృదయాన్నీ కదలిస్తుంది. అందులోనూ “పుట్టినింటిని 
పొగడకు, మెట్టినింటీని తెగడకు” అనీ, “అరిట్రాకువం టిది ఆడజన్మ 6బు, 
ఎవ్వరేమన్న నూ ఎదురాడబో కే” అనే హితోపడేశాలు విషాదంలో కూడా 



ఎండా శకుంతలకు “శుహీషస గురూవది కురు బృంుసకి వ 

స్సు ఈగ క | వ జ్ ప 

జవ" అని బుదులు గడిపి పంపుతాడు, 
ధి 

పూర్ణం యీతంతులన్నీ అయిచురోజులకు విభవంన ప 

బూర్లాయితనీ, కంకణాలు విప్పేరోజని, టింకినిళ్ళు కిఫ్టిపిసేరోజప్ి, 

వసంతోత్సవ దినమని, జప్పగింతలని, నాగవిల్లన్ ఒక్కో వారింతంలో 

జకోగ్ట పేరుతో ఐదురోజులు వేడుకగా చేసేవారు. అవకాశంలేనివాళు 

అన్నీ కలిపి ఒకేరోజు “ఏకరాతి పెళ్ళి చేసేవారు, 

ఏమైనా ఈ పేవకలన్నీ అవరచితులై న వధూవటలను అత్యంత 

సన్నిహితులను చెయ్యడానికి, మమనుత్క ఆప్యాయత అనురాగం ఆ 

సంసారంలో బలంగా పాదుకోవడానికీ గట్టిగావే సేముడులు, నాటి పెళ్ళిళ్ళలో 

అన్నీ వేడుకలే _ అందరికీ వేడుకలే, నేటి పెళ్ళిళ్ళలో జక్కటేవేడుక _ 

ఒక్కడికే చేడుక. ఆ ఒక్కటే వరకట్నం _ ఆ ఒక్కడూ పెండ్లికొడుకు. 

తర ఏరి కటికి వక కక 



న 

క 
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సంకాంతవేడుకలు 

* "Festival is acomplex unit of customs and other 
Folklore to celebrate a special occasion usually, ard 
of Public interest”. 
పండుగలు సమాజంళోని సభ్యులనడు మ సమెక్యతగి పెంహిొందిసాయి, 

శ “మిరపపండ్తకు కుంకువు మెరప్లుదాల్న్ 

బంతిపూవుల మొగము లల్లంత విచ్చి 

మనగృ్భహపష్య్యుల ఇ ధాన కసం వదలు నిల్పి 

సరస మధురము ల పుష్య మాసంబువచ్చె” 23 

పుష్యమాసం వచ్చిందంటే తెలుగువ కెలు ధాన్యరాసులతో గలగల 

లౌడుతుంటాయి. గాదులునిండిన రైతన్న పేదసాదలకు సమారాధన 

పా9రంభిన్తాడు. ధనుర్మాసపా్రారంభంరోజును వ బ్లెజమలపరిభాషలో 7ల 
పట్టడం అంటారు. నెలపట్టినట్టు సంకేతంగా ఆరోజుజాదయల దేవుడి 

గుళ్ళో బాజాలు వాయిస్తారు. స్త్రీలు వీధుళ్లో గుమ్మాఅమ:ందు ముగ్గులతో 
సంకురుడు పెట్టడం పా9రంభిస్తారు. అంతకంటే ఇంటింటికీ తెలిసే మరో 
సంకేతం సాతానుజియ్యరు యాచనారంభం. 

ఈ జియ్యరునుగురించి “కాటూరి, పింగళి తమ “తొలకరి గ్రంధం- 
లోని సంకా9కి” ఖండికలో ఇలా అంటారు. _ 

“కో డితో మేలుకొని తానమాడ్తి నుదుట 

తిరుమజియు తిరుచూర్ణము తీర్చి దిద్ది 
ఒక్క కీలను తంబుర ఒక్క కేల 

చిరుతలంబూని నున్ననిశిరము పైని 

తొలగకుండగ అక్షయపాత)ి నిలిపి 

మేలుకొలుపులంబాడి వీథివీధులను దిరిగి 
యనువదమ్మును రంగరంగా యటంచు 

గడపగడపకునేగి భిక్షమ్ముగొనుచు 

చేరవచ్చెను సాతాని జియ్యరడిగో”. 

= క ౨. ము Boggs Volll P. 1144. 
+* పింగళి _ కాటూరి “తొలకరి” నుండి 
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నెత్తిమీద అక్షయపాత్ర9పడిపోకుండా తలచుట్టూ గుడ్డచుల్ది, భుజాల 
నుంచి కిందికి పృలాడేలా అంగీ, కాళ్ళకుగజైలు, కాగితంపూలద6ండలూ 

బంతిపూలదండలూ మెడవోనూ చేతులకూ ధరించి, సెంటువాసననిండిన 

గంధం పూసుకుని, క్షీర్తనలుపాడుతూ, ప్రితిగుమ్మందగరా ఆగుతాడు, 
ఇంటివారు దోసి టబీయ్యంతేగానే వారికి అక్షయపాత)అందేలా మోకాళ్ళ 

మీదవంగి “కృఖ్టార్పణం” అంటూ లేచి ““హరిలో రంగా హరి” అంటూ 

తనచుట్టూ తను ఒకప' ౧దక్షిణచేసి సాగిపోతాడు, ఈ హరిదాసులో విశేష 

మేమిటంటే అక్షయపొతం నె క్తినజన్న ంతసేపూ ఎవరితోనూ మాట్లాడడు, 
ఇది దేహీ అని నోరువిప్పి అడగని యాచన. ఇది పల్లెిజనులు విధ 
మంగా పొా౦9రంభించే సంకాాంతి సమారాధన, 

భోగిమంటలు 

నెల్పపట్టింది మొదలు కను మవరకూ పుణ్యదినాలుగా భావించి వల్లె 
పం జలు ఎంతో భఖ క్రీతత్సరతతో దానధర్మాలుచేస్తారు, ఈ రోజుల్లో గుమ్మం 
లోకివచ్చి న ఏముష్టీవాడినీ లేదుపొమ్మనరు. ముఖ్యంగా భోగి, సంక్రాంతి 
కనుమ్మ ముక్కనుమ రోజులలో మరీను, సంక్కాంతినే . పెద్దపండుగ 
అంటారు, భోగిదగ్గరప డేముందు వీధిఫీధికీ పిల్లలు జట్టులు జట్టులుగా 

కూడి జకగంపవట్టుకుని _ 

“ఎప్పు డెప్రడువండుగు? ఏడాడిపండుగు 

అల్లు డెందుకొచ్చా డు? ఆరిశలుతిన్నా కొచ్చాడు 

కూతు రందుకొచ్చింది? కుడు హములుతిన్నా కొచ్చి ంది. 
దండమ్మాదండ దండగుచ్చు లదండ 

వేసినోళ్ళపుణ్యం పెయ్యినోళ్ళపాపంి 

అని చరణంలో మొదటిభాగం ఒకళ్ళంటుంటే, రెండవభాగం 
మిగిలినవాళ్ళు కోరస్గా పాడుతూ గుమ్మం గుమ్మానికీ పిడకలుదండు 
తారు భోగిమంటకోసం, కొందరిదగ్గర తాటిదుంగలుకూడా సేకరిస్తారు, 
అంతేగాశ పితియింటా -పేల్లలు ఆవుపేడతో భోగిపిడకలు చిట్టిగా రెల్లాచేసి 
దండలుగుచ్చి దాన్ని. భోగినాడు తెల్లవారుజామునే తలంటుక్రొని పోరిగు 
చేసిన పిడకలూ, దుంగలతో. భోగిమంటలువెలిగంచి, . అంద్లులో. భోగి 



ఇక మూడవ సమారాధన భోడినాటినుంచి ముక్కు + నుమువరకూ వివిధ 

రకాలయిన బచ్చు గాళ్ళ కువే"పే ముష్టి* సంవత రంఅంతదిలో దిశ అహా 

దప్పుడువస్తుంటే. పెద్దవిశే శేషంగా ఉండదు, కాని ఈ పండుగ లును 

రోజులూ అందరూ "మందగా వచా సుంటే పెద్ద కోలాహలంగా ఉ లది 
ళ్ అవి 

అరుగుమీద బుట్టలతో జియ్యంవట్టుకొని & బల్లలు పెద్దలు తళపిరేకుండా 

వచ్చి ముష్టి వాళ్ళ ౦దరికీ ఎ ఎంతోఆనండ 6గా వేస్తుంటారు దోసిళ్ళతో బయ్యిల* అన , 

గ౦ంగిరెడవా ళ. 
రా ‘క 

ఒకరు తూతూ తూతూ అని సన్నాయివంటి బూరా ఊదుతుంటే, 

ఒకరు తూ........ అని కశుతిబూరా ఊదుతుంటే, ఒకరు డోలు కొడుతుంటే, 

గంగి రెద్దుల్ని , .వెంటబెట్టుకువస్తారు గంగి రెడ్డవాళ్ళు. “నూడూ డూడూ 

బసవన్నా, అయ్యగారికీ దజ్జం'పెట్టు' అంటూ ఎడమచేతిబొ టన వేలికి 

తగిలించుకున్న కంచువశ్ళింమీద చూపుడు క్రేలూ, నడిమి వేలూ మధ్య 

నున్న పుల్ల ముక్కతో తాళంకొడుతూ పాటలా అంటుంటే పిల్లలు ఆనంద 

భరితులై వాళ్ళజోలెలో బిచ్చంవేసారు వచ్చి నపితిమనిషికీ గుప్పెడు 

గుప్పెడూ, ఎద్దుకు మరోగుప్పె డూ “చొప్పన. ఈ ఎద్దుమీద వేసిన ఊ 

కంబ క పీల్లి లికతీసి ఇస్తుంటారు పిల్లలకు. అది మంల్కొడుకకట్టాపంటే 

పిల్లలకు శుభమట, “దానికి మరో దోసెడుబియ్యం పెడతారు. కొందరు 

పోతబట్టలుకూడా ధర్మంచేస్తారు. మామూలురో జుల్ల్అయితే పి 

అయిదుపై సలి స్త తాళంమీదపాడుతున్నట్టు మాటలంటూ బలే గమ్ముగా 

పూగుడుతారు. “ఇంటిపేరూ పావపేరూ 'అందులో ఇమిడ్చీ _ 

“కెలగలవారీ లోగిలి పెద్దది 

పొడీపం౭టా పుష్టిగగలిగి 

కలెక్టరంటీ మొగుడేవవ్చి 

| ఫిల్లాజెల్లా సల్లంగుండి 

"కఠకలలాడుతు గృ హమెలగాలి" 

లా అ కంచవళ్ళన్న జాగబొ అకాడ. 
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అని పాడుతూ “అయిదుగురు కుమారులు, నలుగురు కుమూ ₹లు, 

మొ త్తం తొమ్మండుగురు సంతానంకలిగి, సిరీసంపదాకలిగి ఇల్గంతా కల 
కలలాడిపోవాల”, అని దివిస్తుంటే పిల్లలూ, పిల్లలతల్లిదండు9లూ ఆ 

పొగడ్తలకు అకాశంలో శ్రేలిపోతుంటారు అపిల్ల భవిష్యత్తు అదేఅన్న ట్టు, 

(నేటి క కుటుంబ నియంత9ణ పీికారల' ఈ మాటలు వీళ్ళు సవరించులోలే 

డింకా. కొ తగా పెళ్ళయిన ఇళ్ళల్లో పెళ్ళిబాసికాలు, పసుపుబత్తులు 

(వసుపుబట్టలు గంగి రెడ్డ వారికిఇచ్చి, ఎద్దుకుకుంచెడు వడ్లు చేటలోపోసి 

తినిపిస్తారు. ఈ గంగిరెడ్లవారి వేషాలగురించి “పింగళి _ కాటూరి” 

తమ “తొలకరి” ఖండికలో యిలా వర్ణిస్తారు, 

“తమ్ముడారమ్ము గంగి రెద్దుదానుడడు గో 
వెండిబిళ్ళలమొలతా9డు దండకడెము 

ముక్కునన్ పై డికాడయు మోమునందు 
“పంగనామమ్ములునువెంట గంగి రెద్దు 

-వేతమునికోల తనపేరు చెప్పు చుండ 

ఊరినడివీధి నాడుచు నుండెరమ్ము”. 

ఇక గంగి రెడ్ల స్త్రీలు పసిపిల్లల్ని చంక నెత్తుకుని, గిన్నె చేత్తో పట్టుకుని 

“లవిచ్చ మెయ్యుండ మ్మా” అని పిడికెడు పయ్యగానే “పిల్ల క₹య్యండ మ్మా 

అని మరో పిడికెడు వేయించుకుంటారు. (ఆపిల్ల పొలుతాగే వసికం 

దయినా సరే మామూలురో జుల్లో వీళ్ళు బుట్టచంకన బెట్టుకుని “అమ్మా. 

ఎండుబుగాయలు, కరక్కాయ బు, జీడి గింజలు, కుంకం, సూదులోయ్” 

అని కేక పెడుతూ వీధులంటకిరుగుతూ అవి అమ్ముతుంటారు. కొందరు 

జోలె చంకనేసుకుని “అమ్మగారీ ఇశ్ళు ధర్మ లోగిళ్ళు” అని పొడుతూ 
అడుక్కుంటారు. 

బందెరకలవాలళ్శు 

తలకు కొప్పు పెట్టుకుని, నె త్తీనబుట్టి పెట్టుకుని, ఒక పిక్క బిడ్డను పైట 

చెంగుతో నడుముకుకట్టుకుని "అడుక్కోవడానికి వస్తారు మైదెరకలవా ళ్ళు, 

: వీళ్ళు తాటియాకు గిలకలు, చిన్నచిన్న బుట్టలూకూడా తెచ్చి అరిశలు, 

పాకుండలు, సున్నుండలకు అమ్ముతుంటారు. 
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ee గులో ర్త 8 దీ అనాలి ర అవి Cohn లంలో sae wena ళు ra Pao సా ఫ్ గ్ టైం f ee "వ్ + గ్ ధా ళ్య 6 గా జి 
ను వో Pa (శ ia boa | ఎతు వుందుచ ౬ కుం గార వావ ణ్. అటు ఎకు 3౮6 చ ట్ల ఎవరూలకుండాచ ww పొగు? డ్డ ew Ey 

వాలపిట్టఈకలు, మలిఈకలు, ఇతర పక్షులఈకలు ఈల ప్ర పెట్టు 
కుని తలకు బాగాచుట్టుకొని చిన్న వంటుపత్ళెంప్రై. పుల్లతో 
కొడుతూ “ఎవూరు ఏవల్లె చెంచీత, ఎక్కడికి వళతాప చెంచీతి అంటూ 
చెంచుపాటలు 'పాడుతూ, మధ్యమధ్య నోటితో పిల్లనగో9వి ఊదుతుం 
టారు చెంచువాళ్ళు. కొన్ని పిల్లనగోంవులు అదనంగా సంచిలో ఉం 
టాయి. అవి అలిశలు, పాకుండలు, మిఠా ముండలు, చక్కిలాలకు 
అమ్ముతుంటారు. పల్లెటూరివారు చేతధరించే పెదురుకరిలను పదును 
చేసే వీక్ళియ చెంచువారికితెలిసిన గొవ్పవిద్య. వెదురును కొలిమిపై 
కాల్చి (చక్కని డిజె జైన్లలో తెచ్చి యీ పండుగరోజులలో పాకుండలకు, 
అరిశలకు అమ్ము తారు, పిల్లలు ఎగజడికొంటారు ఆనందంగా. 

జంగనందేవనరలు 

జంగవుదేవరలు ఇెండుమూడు రకాలు. జక్తకెగ మగవాద జెమినీ 
వారి బాలనాగమ్మ సినీమాలో గోవిందరాజుల సుబ్బారావుగారువేసిన 
జంగంవేషం వేసుకునివసారు. అంటే రంగురంగుల గుడ్డలతో కుద్దీన 

నిలువుటంగి, చేతులకు సేపైండి మురుగులూ, చేతిలో కర, కలకు టోపీ 

లాంటిపొగా, ఆ పొగాకు ఎదుటీభాగం అట్టలతో కుట్టిన రంగురంగుల గుడ్డపె 

ఇత్తడితో చేసిన సర్బాలుకలిగి శె శై వాన్ని వరికటిస్తుంటాయి.. భుజంమీద 
నుండి వేంలాడుతున్న శంఖం, చంకకి9ంద వే9లాడు వెదురుగొట్టం బూర, 
మెడలో తెలుపు నలుపు, పసుపు స్రూసలహారములు, నుదుటా కను 

కొసలా విభూతిరేఖలూ ధరించి _ 

“మహదేవోయ్ మహదేవ, మహదేవోయ్ మహదేవ 

పాడిపంటా కలగాలి, మహదేవోయ్ మహదేవ 

పిల్లాజెల్లా పెరిగాల్సి మహదేవోయ్ మహాదేవి 
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gE నాగ ష్య a ఇ గవ లా 

ఊదుతూ, అప్పుడప్పుడు వెదురు గొట్టం బూరకూడౌ ఊదుతూ పిల్లల్ని 
aa) 

ఆనంద పెడుతూ గుమ్మం గుమ్మానికీ తిరుగుతారు భిక్రకోసం. కొన్ని 

ఇళ్ళవాళ్ళు మామూలు సి ఎయిడంకాకుండా చేటతో ఉప్పు, పప్పు 

చింతపండు, మిరపకాయబ, ఇయ్యం పోసి ఇసారు. వీరికి పొగడ 
న అధీ 

వరివొంత పొడిగిసారు, 
అబల 

వ్ళ్ళు శె వతీర్థాలలో స్నానఘట్టాలచుట్టూనూ, సష్కురాలరేవులలో నూ 

గంటవాయిస్తూ తిరుగుతూ యాతి9కులవద్ద చే 3 వారితాలూకు చనిపోయిన 
వారికి శాద్దాలు పెట్టిస్తుంటారు. విధవస్ర్రీలు తమభ రలకు శా9ిదం పెటీ ది టం యావ థ ట 
టప్పుడు ఈ జంగం ఆమెముందు నిలిచి గంటవాయిస్తూ *మహదేవోయ్ 
మహడేవా, మహదేవోయ్ మహదేవ, పోయినోడే జంగమయ్య, ఎదరోడే 

నీ మొగుడు” అని పాడేపాట యాజంగా అప౦9స,క్తి వచ్చినప్పుడు జనం 

చెప్పుకొని నవ్వుకొనే పెద్దజో క్, 

వీరి మరొకతెగ తంబురతో బాలనాగమ్మ, సన్యాసమ్మ, కాంభోజు 
రాజుకథలు పాడుతూ ఇంటింటకీ యాచన చేస్తుంటారు. 

ఇంకొకతెగవారిలో పురుషులు చేషమేమీ లేకుండా మామూలుదుస్తు 

లకీ నుదుట విభూతిరేఖలు, భుజాన శంఖం, చంకన సంచి ధరించి 
ఒకవేకితో గంట వాయిసూ _ 

pa 

._ సాంబమూర్తి కరుణకలిగి సిద్దేశ్వ రా 

కలకాఅం వర్ధిల్లాలి సిదేశరా 

పాడీ పంటా కలగాలి సిదైశ్వరా 

పరమేశ్వర దీవెనా సిద్ధేశ్వరా ” 
© 

అని పొడుతూ భికాటనకువసారు. ఈ సంకా9ంతి పర్వదినాన 
వీరికి వీరభదు9డు పేరుచేప్పి, చనిపోయిన పెద్దల పేర్లుచెప్పి, శేరుబియ్యం 
ఉప్పూ, పప్పూ, చింతపండూ, తమలపాకులూ, అరటిపండ్లూ అరటి 
అకుల్ల పెట్టి పొ'త్తర్లిస్తారు. పొదత్తర్ణందే స్వయంపాకాలు, ఈ జంగమ 
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స్త్రీలు కొందరు పుణ్యప్రలు చనిపోయినప్పుడు దినకార్యమురోజున రేప్పలో 

పిరంటా కుం గా వచ్చి చనిపోయినా మెపేరుమీద మూసివాయినాలు ప్రచు 

కుంటారు. కాసి వాయన ముం టే చిక్క చేట, రవికలగుడ్డ, పసడుహ 

కుంకును, బియ్యం, దక్షిణలతో సమాదరెంచడం. ఈ చూ సవాయనా 

చమూ పేనాలంటారు, 

కోయు వా ళు 

కోయస్మ్రీలు పండగలలో అందరితోపాటు. మామూలుగా అడుకో Pa 

డానికివస్తారు, కాని మామూలురో జుళ్లోవీళ్ళు జ న్ను, పావుదారి, 

రొయ్యిపీత్క గోరోజనం, చెవిలోపోటు, కంటిలోపోటు, నడువంపోటు, 

మందులున్నాయి మందులు” అంటూ వీధులంట తిక గుతుంటారు. 

గృహిణులు వారిదగ్గర గచ్చాకు పుచ్చాకుమందులు బి య్య ౦ పో సి 

కొంటుంటారు. 

సాను లా ళ్ళు 

పావు అవాళ్ళలో మగవాళ్ళు పెద్దపాగాచుట్టుకొని, పొములబుట్ట 

నెత్తిన పెట్టుకొని, నోటితో ఆనబకాయబు ర9కో చేసి న బూర నాగస్వరం 

ఊదుతూ ప్రకిగుమ్మందగ్గరా బుట్టదింపి మూతతెరచి పొమునాడిస్తుంటే 

అందరూ వినోదంగాచూసి బియ్యం వేస్తారు. అలాఆడించేటప్పు డు పాము 

అప్పుడప్పుడు నాలుకబయటపెట్టి బున్ఫుమంటుంది. అతను ఒక వేరు 

ముక్క వే ళ్ళతోపట్టుకొని దాని మూతిమీద పెట్టగానే అది చప్పగాచల్లిబడి 

తలదించేసుకుంటుంది. ఆది తెల్లవీసరని చెబుతాడు. అలాంటివి తన 

దగ్గర ఇంకా ఉన్నాయని క్రీసి చూపించి, కెండేసిదోసిళ్ళబియా్యనికి ఒక్క 

వేరుముక్కచొప్పున అమ్ముకుంటారు, ఆఅమ్మువి మామూలుపుల్ల ముక్కలే 

అతనిచేతిలోదికూడా పచ్చివసముక్కట, - దాని వాసనకి త్రాచుపాము 

రోషంపోయి నీ ర స పడిపోతుందట. ఇదీ గమ్మత్తు, “కూటికోసం 

కోటి విద్యలు”. 

హరిణా సులు 

బుక్కావాళ్ళలో మగవాళ్ళు ముఖానికీ గుండెలకూ, భుజాజకూ. 

వైష్టవనామాలూ, చేతిలో చిడతలు, చంకలో దెమలిఈకల కట్ట, మెడలో 
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"ఆభ గాసఆదండలు ధరించి కాళ్ళకు గజ్జెలుకట్టుకుని, సే తారా మలప్ట్రణుల 

నొమ్మలతికిన ఒక ఇ త్తడి సె మ్మేలో ఒత్తులెసి నూగపోసి పల్రిగించి, “సీత 

కు చేయి సి చింతాకు పతకమువంటి రావుదాసుకీ ర్రనలుపాడుతూ 
అజాయ 

్ర త్యంళో అభినయిషూ గుమ్మంగుమ్మం దగ్గరా ఆగుతుంటే భ_ితో 

ఆ సెమ్ములో నూంవడ్డషూ ఆఅఆసెమ్మె అడుగునగల మస్పికిసి బొ ట్టు పెట్టుకుని 

దోసిళ్ళతో వియః౦పేసుంటారు. వాళ్ళు ఎమలిఈక లరటతో సా కిమీద 
ల అజాత లు ఎవి 

రాసి దీవిస్తుంటారు. 

రన టి ఎ 

గ 

వీళ్ళ స్రీలు అద్దాలు, దువ్వెనలు, నల్లపూసలు, లక్క జోళ్ళు, మగ్గు 

గొట్టాలు వగైరా తట్ట ో  పెట్టుకుని నె త్తికెత్తుకుని వీధుల్లో తిరుగుతూ అమ్ము 

తుంటారు. పెళ్ళి క్ళలో వళ్ళాలతో ీళ్ళఇశళ్ళకు వియ్యంతీసుకువెళ్ళి ఇచ్చి. 

నల్లపూసలు, అక్కజొడులు తెచ్చుకుంటు 'అటారు పల్లెజనాలు, 

కొమ్మ దాసరి 

గొల్లబాలుడు వేషంలాగ నుదుట, చేతులకు, గుండెలమీదా పంగ 

నామాలు పెట్టుకుని, కురచలాగు తొడుక్కుని నె త్తికిజోకర్ టోపి పెట్టుకుని 

చెట్టుకొమ్మచేకో పట్టుకునివచ్చి నాలుగురోడ్ల సెంటరులో కి9ందరుమాలు 

పరచి దగ్గరున్న చెట్టుపెన గానీ, పిట్టగోడ ప్రై పెనగానీ' ఎక్కి కూర్చొని - 

“పడిపోతున్నా నవ్పయో్యయ్ 
కొమ్మ దాసరి నండప్పయో య్ 

కొమ్మ దిగితే కోటివేలిచ్చినా పుచ్చు 

కోనండప్పయో్యయ్ 

ఎర్తికోక కట్టుకున్న ప్పృయో్యయ్ 
సూరమ్మప్పయో్యోయ్ు, సుబ్బమ్మవృ యో్యోయ్ 

కాంతమ్మప్ప్పయో్యయ్, పడిపోతా, పడిపోతా”, 

అంటూ అరుస్తూ ఆ చుట్టుపక్క లవారందరిదృ ష్టి తనవైపు తిప్పు 

కుంటాడు కొమ్మదాసరి, అతనిమాటలకు నవ్వుకుంటూ ప్రిలు అతనిరుమాలు 

మీద దోసిళ్ళతో బియ్యంతెచ్చి వేస్తుంటారు. ఇదో విచితమయిన 

యాచన, 



సంచులనుంచి చిన్నచిన్న భరిణలుతీసి, అభ రిణళ్లో దృవ: లోతేలు 

తున్న జ బొమ్మలుచూపతూ చేపఉన్న భరిణచూ పి అదమళ్నా గవకారవ నీ, 

తాబిలున్న భరిణచూట అది కూర్మ్శావతారమన్ీ చెబుతాడు. మరొక 
భరిణిలో ఒక ప్రబామ్మ శేలుతుంటుంది. ఆమె సీతాదేవి, ఒకవైపు 

రామునిబొమ్మ, పురావణునిబౌ మ్య వున్న బిళ్ళను ఆమె ముఖానికి 

అభివుమఖం గొ దుం రావణాబ హు ప్రవేచ్చి నప్పుడు ఆ ప బొమ్మ 
య వు 

ముఖం వెనక్కి తిరిగిపోతుంది. రామునిబెమ్మ చూపనప్పుడు నిలిచిపోయి 

చూస్తుంది. అది మనకు విచితృంగా కనిపిస్తుంది. (దానిలోని కిటుకు ఆ 

బిళ్ళలో ఊన్న అయస్కాంతం) ఈ చోద్యానికి ఆచుట్టుప్రక్కలవాళ్ళంతా 
చేరతారు. అలా చేరగానే ఒక గొట్టంలో నుంచి చుట్టివున్న బొమ్మలపటం 
తీసివిప్పి ఒకపేముబెత్తంతో అందులోని బొమ్మలు చూపిస్తూ వానివిష 

యంవివరిస్తుంటాడు. ఆపటంలో పాపాలువేసినవాళ్ళు నరకంలో ఏపాహొ 

నికిఎలాంటిశిక్షలు అనుభవిస్తున్నారో చూపేబొమ్మలు పై నుంటాయి. అం 

దులో వరమలోభి ఇల్ లోనారాయణమ్మ భర్తను పెట్టినభాధలూ గయ్యా 

శితనంతో ప౦9జల్ని పెట్టే హింసలూ వర్ణించిచెప్పి నరకంలో ఆమె అనుభ 

విస్తున్న జికలు చూపిస్తాడు. ఈ పొపాలకు శిక్షలు చాలా భయంకరంగా 

ఉంటాయి. వ్యభిచాంణీని అగ్నిలో కాలుతున్న ఉక్కుస్థంభా నికి కాగ 

లింపచెయ్యుడం, ఇతరపావాలకు సలసలమరిగే నూనెల వడెయ్యడం 

లాంటివిచూపిస్తుంటే పాపంఅంటే భయమేస్తుంది, చివర దానధర్మాలుచేసి 

పుణ్యాన్ని సంపాదించుకున్న వాళ్ళు స్వర్గంలో ఎలా సుఖాలు రనుభ విను 

న్నారో బొమ్మలుచూపుతూచెబుతుంటే 'అప్పుడే అతనికి ధర్మంచేసే 
పుణ్యం మూటగ్టీసు కోవా లనేటంత ఆవేశంపొంది వశ్ళేలనిండా బియ్యం ల 

తెచ్చి అతనిజోలి. నింపేస్తారు, 

గుంపోళ్ళు. 

గుంపోళ్ళు పూర్వంవచ్చేవాళ్ళు - .నంకారిం చెల లలోనే. “యిది 

దొంగలముఠా, వీళ్లు ఊరిలోకి వస్తున్నారంటే అంకం వడలే, 'అందుకని 
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మునసబు కరణాలు గా్రమునౌకర్షనుతోడిచ్చి ఇంటింటికీ తిప్పేవారు, 
ఇంటికో తవ్వెడుబియ్యం, పొవలొడబ్టులు మామూలు, ఇప్పుడు ఈ 
బాపతు గుంపోళ్ళులేరు. అందరిలాగే “వీరుకూడా కూలీ, నాలీ చేసుకు 
బతుకుతున్నారు. _వనిలేనివాళ్ళు మామూలు ముష్టివాళ్ళలాగే అడు 
కుంటున్నారు ఎవరిమట్టుకువాశ్శే, 

వరాదిగజట్టు 

కొన్ని చోట్ల ఈ పండుగనాలుగురోజులూ ఊళ్ళో మాదిగలు జట్టుగా 
కూడి కొందరు డప్పులువాయిస్తుంటే, కొందరు కాళ్ళకు గజ్జెలుకట్టుకుని 
“తేలే లేలే లల్లి లయో రామారాఘవా లెర్లేలయోి? అంటూ తుమ్మె )ద 
పదాలూ, ్న లపదాలూ పాడుతూ గుమా ర్యాలవమందు ఎగుడతుంటారు, 
ప9తివార్తూ చ్ ండా ధాన్యంఇస్తారు. అది చేత్తో పట్టుకుని “౩ పెద్దకాపు 
గార్కు పెద్దదొరగారు పెద్దమారాహిలు, సిరితో వర్ధిల్లాలి, పిల్లా జల్లాలో 

భాగ్యవంతులయి భ్ కోజ్ఞయంగా వై "లాలో హోయ్” అంటూ ప్రతిమాట 
తరువాతా డప్పుమీద ఒక దెబ్బకొడుతూ దీవిస్తూ వెళుతుంటారు, 

వరా అలజట్టు 

మాలలజట్టువాళ్ళు ఒకఆబోతును బంతిపూదండలతో అలంకరించి, 

దాసిమెడకు మువ్వలూ, గంటలూకట్టి, ఇద్ద బోముగ్గురు ఇ త్రడితాళాలతో 

వాయి స్తూ “శ్రీరామా రామాకా మూరామా రామయ్యా హరిరానూ రామరా 

మయివోధ్యా రామి. అని పాడుతూ ఇంటింటికీ తిరుగుతుంటే 

వాంకి కూశౌ చేటలనిండా ధాన్యం పెడతాం. 

చాకళ్ళ జట్టు 

చాకళ్ళు జట్టుగా బల్లలపండ గవేసుకుంటావుని ఇంటింటికీ తిరిగి 
వీయ్యం పోగుచేసుకుంటారు. (బన్లిలవండగం బే చాకిరేవుబల్లకు కోడిని 
గాని, మేకనుగాని కోసి పండుగగా చేసుకుంటా రు సంకాంతివండుగ 

వెళ్ళినదగ్గరనుంచీ బల్లిలవండుగరోజువరకూ బట్టలుతకరు, ఈ బల్లల 
పండుగ మరునాటినుండి బట్టలుతకడం వా9రంభిసారు. ఈ పండుగ 
వారు సామూహికంగా చేసుకుంటారు. 
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ముడబుర్క్మలవాళ్ళూ, బోడమ్మా, పిట్టలవార వేషాలవాళ్ళు, దిక్కు 
లేని కుంటి, గుడ్డి అవిటివాళ్ళు ముష్టికి రావడం ఈ పండుగలకు 
ఎక్కువ 

దశమ గం హం 

ఇది ముఖ్యలగా అల్లుళ్ళ సమారాధనవండుగ, కొ9 తల్లుడయిక్తే 

రాజభోగమే. వండగనాడు ఖరిదయిన కొత్తబట్టలు, పండగనంతరం 
వెళ్ళేటప్పుడు జేబునిండాడబ్బు ఎంతలేనివాళ్ళయినా ఎలాగో సదిపైట 
వలసిందే. ఈ వడకడం ఇంచుమించు వాళ్ళకు పిల్లలు పుట్టి ఎదిగేదార 
జరిగేదే. ఏ పండక్కీ పిలుపురాకుంటే ఆ పండక్కి అల్లుడు అలక, 
కూతురికి కొత. అందుకే అల్లుశి దశమగీహమన్నారు. ఈ మధ్య 
పెళ్ళికట్నా లకు చట్టపరమైన నిషేధాలు వచ్యాయిగాని ఈకొసరు కట్నా 
అకు మాతం నిషేధంలేదు. జాషువా గారిలా అంటారు _ 

“అల్లుడననినిక్కిన నా కల్లుడొకడు 
దాస్తరించి అధికారముతో 
నీల్లుంజొచ్చెం నేనిపుడల్లుండనుగా ను 
మామనయి కూర్చు టిన్”, అని _ 

సుమతీ శతకకారుడు అల్లునిగురించి యిలా అన్నాడు _ 

క, అల్లుని మంచితనంబును 

గొల్లని సాహిత్యవిద్య! కోమలి నిజమున్ 
బొల్లున దంచిన బియ్యము. 

తెల్లనీకాకులు నులేవు తలియుము సుమతీ. 

మంచితనంగల అల్లుడు, వండితుడైన శూదుడు, నత్యమ. జెప్పు 
ఆడది, హాల్లునతీసిదంచిన బియ్యము, కెల్లగానుండు కాకులు ప్రవంచ 
మందులేవు అని. ఇప్పుడివన్నీ ప్రపంచంలో కనిపిసున్నాయిగాని 
అల్లుని మంచితనం మాత్రమే అరుదు. 

కాలకంమెణా పల్లెలలో కూడా వట్టణనాగరికత ప౦బలుతుండడంతో 
దానధర్మాలు తగ్గి యీసంకా9ంతి బిచ్చ గాళ్ళుకూడా వలచబడిపోతు 
న్నారు ఒక్క జామాతలు తప్ప, ఇప్పుడు సంకాంతికోభ పేకాటవై పూ 

సారాబుడ్లవై పూ మళ్ళి రాత్రిపూట నడిరోడ్డుపై 18 ఎం. ఎం. సినీమా వినో 
దంతో తేలియాడుతోంది. | 

ఇక ఈ సంక్రాకివేడుకల్ల కోడివ౦ దేలు, పొథ్టేళ్ళవం 
దేలు, ఎడ్లపందేలు విశిష్టమైన వేడుకలు. ఈ పందేలు ఊరి 
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బయట పెడతారు, చుట్టు ప్రక్కల ప పడి పదిహనుగ్యామాలపిజలు వచ్చి 

ర్భంలాచూసి ఆ ఆనందిస్తార. నితో పందేల, 

కోడిపందేలు 

Ey పె పందేలజోరు హెచ్చు, 
Lo 

“ద్రవిణహు ప్లై పన్ని దమ: లొడ్జ మాత్సర్య 

గతి కోడె పందెముల్ కట్టువారు”, 

(వై జయంతి ౩౯౯) 

కోడిపుంజులకాళ్ళకు కత్తులుకట్టి ఎదురెదురుగా నిలబెడతారు. పై 

కెగురుతూ ఒకదాన్నొకటి పౌదషంగా పొడుచుకుంటాయి. పల్నాటి 

యుద్ధం, బొబ్బిలి యుద్ధంలకు ఈ కండ యే కారణం. సంకింరి పండు 

గకు పల్లెలలో ఇది చాలాచోట్ల కనబడ తుంది, సుప గసిద్ధకవులు “కాటూరి 

పింగళి” తమ “తొలకరి” ఖండికలో సంకా9ంతి పర్వదినాన పందెంలో 

ఫొరుషంతో పోరాడి బరిమీద పా9ణాలువిడిచిన పుంజునుద్దేశించి - 

“కుక్కుటమ నీవు సుక్ఫతివి కోరియురిని 

బెట్టుకొన్న ను చావు లభీంపదు త్ర 

రాయణమ్మున సంకాాంతి వేళ 

కత్తిదెబ్బకు శిరమొగ్గి కదన నిహతు 
లై నవీరులకే భోగ్యమై తదన్య 
దుర్గభంబగు దివి చేందువు కదన్న”. 

అంటూ ఈ పందెంలో చచ్చిన పుంజుకీ వీరస్వర్శం చెప్పారు, 

“కోడిపందెములు మనదేశనులో ఇప్పటికి వేయి సంవత్సరముల 
పూర్వమునుండి వాడుకలో నుండినాయట. దీనిని పదునయిదవ శతా 

బములో పా9దేశములను దర్శింవవచ్చిన విదేశయాతి9బలుకూడా వర్ణించి 

యున్నారు”, 

గ్! 

కోడిపోరు పూర్వ పుసంస్థానాధీశులకు చాలా పియమైంన వేడుకలలో 

ఒకటి, పెద్దాపుర సంస్థానపు కోడిపుంజులకధ అందరెరిగిందే. బొబ్బిలి, 

పలనాటి చరిత9లలో యుద్ధాలకు కారణం యీ కోడిపందేలే, 

న. విజ్ఞాన స సర్వస్వం (తెలుగు సంస్కృతి ౧) 

(ఆటలు / వేడుకలు, వినోదములు, మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ్ర. 
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వొర్టాలుప౦దేలం 

గొటైపొ బ్రేళ్ళకి క్ డీపుంజుల్లాగే పౌరుషంఎక్కు వ, అవి ఢీకొనడం 
మొదలుపెడితే తలనుంచిర క్షం ఏరులై పాఠినా లక్కుచేయవు. ఈ థీకొన 
టంలో ముందుగా తర్భీదుయిసారు. మొదట గొకైతలకుదగ్గరగా అర 
చేయి పెట్టితాకీ స్తూ పెన పెట్టుతూ కముంగా దూరంగానిలిచి *డుర్ 
చిప్” అని అరచెయి చూపసాన బ్రది పమగుపదగువవచ్చి అరచేయిని 
డీకొంటుంది. ఆ తరవాత చేయి* బదులు చెక్కను పెట్టి గట్టివెబ్మ ఏ అల 
వాటు చేస్తారా. వానిని బలంగామేపి పండగా వండదానః ఉసిగొలిపి 
వదు: తాట. అవి డూ ఇం వై పలకూ దూరాలి వ గు ౪ 
వచ్చి జఒకదానితలనొ కటి దీకొంటూ వీరోచితంగా పొండతాయి. హన 

టు పందెంఅంటే చూడ్డానికి చుట్టుప్రక్కల వది స్నెం స గ్రామాల వ్రజ 
తీర్థంలావచ్చి చూసి వినోదించేవారు. 

ఎడ్డపందేలు 

ఇది బలహృదర్శనకు సంబంధించినది. బండి చకా9లు తిరగకుండా 
వానిని తొట్టికిక ట్రైసి ఎడ్లుకట్టి లాగిసారు. ఏ బండి ముందుగమ్యంచేరితే 
ఆ ఎడ్ల జత నెగ్గినట్టు, ఈ పని కొన్ని చోట్ల ఇసుకలో చేయిస్తారు. కొన్ని 
చోట్ల బండిలో బరువుబస్తాలుకూడా వేస్తారు, ఈ వండగ నాలుగురోజులూ 
జానపదులకు వ్రతిరోజూ వేడుకే, జానపదులు తాము యితరులకు 
ధర్మంచేయడంలో గొప్న ఆనందం పొందుతారు _ అది వారికి మనస్సు 
నిండిన వేడుక. 
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పర  దినవెడుకలు 
డ్రా 

ఆదినుండీ బానవదన తిధివారనక్ష తా9ల పడికడ్డతోనే ముఖ్య కార్య 

క౦మాలకుపక౦9మిం చడం కద్దు. అందులోనూ తిధికి పౌ9ముఖ్యం మరి 
ఎక్కువ. జానపదులు తిధుల కొన్నీ విధులను నిబంధించి ఒక్క్కోతిథికి 

సంవత్సరంలో ఒకటి రెండు రోజులళో ప రతేకత సృష్టించి విశి శిష్ట నామా 
లతో వానిని సుప్రితిష్టైతం గావించి వండుగకుగానూ, పర్వదినాలుగానూ 
రూహందించుకున్నారు. వీని తేదీలు పంచాంగంలో కెలుగునెలల నడ 
కల్ని బట్టీ, గ9హాల గమనాన్ని బట్టీ స్థిరీకరించ బడతాయి, 

ఉగాది 

పల్లెలలో దీనివాడుకపేరు సంవత్సరాది, చై చ్రైతృవద్ద పాడ్యమి రోజిది, 

వేవపున్వ పచ్చడి దీని ప్రత్యేకత, ఉదయం అందేరూ తలంటుకొని, 

కొత్తబట్టలుకట్టుకొని పరగడుపున వేపపువ్వు వచ్చడి తింటే గాని ఏమీకినరు, 

వేపపువ్వు, కొత్త బెల్లం, చింతపండు, అరటిపండు, శనగపప్పు, కొబ్బరి 

ముక్కలు పచ్చి మామిడికాయముక్కలు ఈ పచ్చడిలో కలిపే పదా 

రాలు. ఇది తియ్యతియ్యగా, పుల్లపుల్లగా, వగరువగదగా బలేరుచిగా వుం 
టుంది. (చెయ్యడం చేతకాకపోతే చేదుగాకూడా ఉంటుందనుకోండిి. 

ఈ వేపపువ్వుపచ్చడి కడుపులోని నులిపురుగుల్ని చంపుతుంది. 

(అంటే యిందులో ఒక ఆరోగ్యసూత9ం యిమిడి జందన్న మాట). ఈ 
రోజు ఎలాగడిపికే సంవత్సరమంతా అలాగే నడుస్తుందని జాసవదుల 
నమ్మకం, 

ధ్యాహ్నం గా9మచావిడినద్దగాని, దేవుడిగుడిలోగాని పురోహి 
తుని పంచాంగ. పఠనం ఉంటుంది. ఆ సంవత్ళరమంతటిలో గంహాధి 
క్యములూ, తత్పలితాలూ, అతివృష్టి, అనావృష్టి, పంటలదిగుబడి, 

దేశకాలపరిస్థితులు వగైరా పంచాంగంలో వాాయబడ్డువి చడివి వివ 
రిస్తాడు. తారాబలం చదువుతుంటే తత్సంబంధిత నక్షతాాలవారు ఆ సంవ 

త్నరంలో తమజీవితపు హెచ్చు తగ్గల్ని అంచనావేసుకుంటారు. అందరూ 
అడిగితెలుసుకునేవి ముఖ్యంగా మూడు.  ఆదాయవ్యయాలూ, రాజ 
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ఇదు ణి ఇ నే జల్ల గ. బడతాయి. ఫలతాలు ఈ సున్నల సానానా ఐటీ వెబుకారు, 
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లీ వ్యా 
మధ్యశూన్య మనోవ్యధా 

"చ ఇ అంత్యశాసెక ఫలం స్వల్పం, 

ఇవన్నీ తెలుసుకుని పురోహితునికి సంభావనలిచ్చి సత్కరిస్తారు. 

యువుద్వితీయ 

ఇక విదియదగ్గరకొ స్తై కా _ర్తికశుద్ధవిదియను యమద్వితీయ అం 

టారు. ఈరో జుబారహ్మణ కుటుంబాలలో కొందరుభ కీ తో యమ: నిపూజించి 

భగినీహ స్త సభో జనం చేసారు (సోదర చేతి భ్ కో జనం) దీర్థాయువుక్ సం, 

ఈరోజు శ్రీకృష్ణుడు సుభద9 చేతిభోజనం చేశాడట. 

అ ow త ది 

తదియకు పొొముఖ్యం సంవత్సరంలో ఇ౭డుసార్లు వస్తుంది. 

మొదటిది ఉ ౦ండా్రళ్ళతద్ది. థభాదంపద జహుళ తదియ ఉండా 9ళ్ళ్ళతద్ది, 

రెండవది అట్లతద్ది, ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ అట్లతద్ది. ఇందులో 

అట్ల తద్దిది ఆగృస్థానం. ఈ రోజున వేకువజామునే పిల్లలులేచి జట్టులు 

జట్టులుగాకూడి “అట్లతద్దోయ్ ఆరట్లోయ్, ముద్దవప్పో య్, వమదూడలట్లోయు” 

అంటూ అరుస్తూ వీఢులంట తిరుగుతూ ఊరందర్నీ చేలుకొలుపుతారు. 

ఇది పూర్తి దిగా స్త్రీలకు స సంబంధించినది, ఈ తద్దెలఉ పవాసం బభీతమా 

షాగా ఉంటుంది. స్రీలు కోడికూతతో లేచి వంటలువేసికొని తెల్లవార 

కుండా భోజనంచేసేస్తాణ. మళ్ళి రాతి చందు0నిచూసినతరువాతే భోజ 
నం. అందే పగలంతా ప పచ్చి మంచినీళ్ళుకూడా "వ ముట్టరన్న మాట, ఏమీ 

తినరు. తింటే ముసలిమొగుడొస్తాడట, దినికొక కధకూడా చెబుతారు 

ముసలమ్మలు, ఒకప్పుడు బాపనారక్కమ్మ, రాచవారక్కమ్మ, 

0, 
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కోమటోరక్కమ్మ యమా విత? పట్లైరట. రాచవారక్కమ్మ సుకుమారి 

కావడంతో అకలికితాళలేక గిలగిల్లాడిపోతుంటి అన్నలు అద్దంద్వారా చం 

దూోజ్జిచూసినట్లు భిమింవజేస్తే ఆమె భోజనం చేసేసింది అసలు చంద్రుడు 

వహొడవకవపుందే, అమెకు ముసలి మొొగుడొ చా డట, చందునివంటి 

అందగాడు మొగుడు కావాలని కాంక్షతోచేసే వితమిది. 

అట్ల తద్దినాడు నూతనవధువుచేత ముత్తయిదువలకు వాయినాలిప్పి 

సారు, పదకొండు అట్లు, పసుపు, కుంకువు తాంబూలం, రవికలగుడ్డ 

చీర చెంగులో పెట్టి యిస్తుంటే ముత్తయిదువ తనచీరచెంగుపట్టి అందు 

కుంటుంది. ఈమె “ఇచ్చేనమ్మా వాయనం అంటే, ఆమె “పుచ్చు కున్నా 

నమ్మా పహాయనంి అంటుంది, 

ఉండాళ్ళతద్దినాడు ఉండాాళూ్యూ, అట్లతద్దినాడు అట్లూ వండి 

గౌరీదేవికి నై వేద్యం పెడతారు. ముంజేతికి మామిడాకుతో రంకట్టుకుని 

(కంకణం) తమలపాకుమీద పసుపుముద్దతో గౌరీదేవినిబెసి (సన్ని కల్లు 

లాగు వతి9, పూలు తెచ్చి వధువుజేత పూజచేయించి, “ఇరుగుపచ్చన 

పొరుగుపచ్చన, మాయిల్లుపచ్చని' అని పొొర్ధన చేయిస్తారు (పండి 

తులు “సర్వేజనా 8 సుఖినోభవంతు” అనేదాని భావమే యిద్సి సాయం 

తం ఆవశీ9, పూలూ, పసుపూ వగైరాలను ఎత్తివేసి “పాలల్ల గౌరమ్మా 

నీలల్లోగౌరమ్మా” అంటూ దగ్గరలో నున్న నూతిలోగాని, చెరువుల్ గాని, 

కాలువలోగాని కలిపెస్తారు, 

ఈ తద్దెలకు చెట్లకు ఉయ్యాలలువేసి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఊగు 

తారు పెద్దవాళ్ళుకూడా వయస్సుభేదం మరచి, 

వినాయకచవితి 

“ఓ బొజ్జ గణపయ్య నీబంటు నేనయ్య 

ఊండా9శ్ళమీదకు దండు పంపు”. 

భాద)పదతద్ధ చవితి వినాయకచవితి. ఈనాడు తెలుగువ ల్లెలలో 

పితియింటా ఆడామగా పిల్లా పాపా అందరూ ఉదయమే తలారాస్నానం 

వేసి నేరేడు, మారేడు, ఉత్తరేణి, జమ్మి, అశ్వద్ధ వగైరా రకరకాల 
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అవ ml డా ఇగ నా బం నా జ జీ గో gl # lt అల al pee ce న్ (an) ew my Cc. ఖీ మ న! చా నర గ్ స్త మందార, a on * a mn శ వ. వ లం 

యన యను పా థ్ ఉట ఇదర ఒ గ. అ ఉనై ఇ ఆఅ జు! తల Fam . 
a le ; ee EC కన న rs am ay జ స్తాడు Py తనా. బలో (ape . ory బడ్ * Ms Rha. ళా వల్ల వయ జ జోగి ల శ మ" ముకి ము టాం వం 

తానీ టీ ప్త శ్ ను. ట్ ర స ల శు లి ఇ” స్ో గ ర చప ఎటమిది ల్, 3 వ ర స 9 జ్ లో చు ॥ స ద్దవ చ్చి డా we నికు అయ? ైంహో ట్స స్తు డానీపె వి నాంది 

pw లస జ కునిబొౌవ పెట్తి 7 0 గా కాలా? కటి శంలాద వన దా రుల ఓపెట్టు పై న ఒక నలుచదరంగా కొల "కట్టి వంలాడదిసి వాసికి 
మామిడాకులుమడిచిలౌడిగి కలువప్తూలూ, తామరప్తూలూ, ఇ:క్టడొన్న 

పాత్తులూ, వెలక్కాయలూ, బతాయికాయలూ, మావేడుకాయలూ, జామి 
కాయలూ వేగిలాడదీస్తారు. కుడుములూ, ఊండాకళ్ళూ, జిల్లే దుక యలూ 
వండి సై వేద్యం పెడతారు. సిన. హరుడు గణపతిపూజచేయించి 
చవితిచందుంనికధ చెబుతాడు. ఆరోజు చందుంని చూడరాదట, చూసి 

నందువల్ల శ్రేకృష్ణుడంతటివాడు కూడా ఎలా నీలాపనిండల పా లయ్యేడో 
చెప్పి (శమంతకమణి కథ) ఉపసంహరంలో ఎవరయితే నేడు గణపతిని 
పూజించి కథవిని అక్షతలు సె_త్తినవేసుకుంటారో వారు చందురినిచూసినా 
నీలాపనిందలు రావని ఫలకు్రతి చెబుతాడు. 

విద్యార్థులు గణపతి పీథయమీద తమ ప _స్తకాలుంచి పూజిస్తారు 

విద్య, విజ్ఞానాలనిమ్మని కోరుకుంటూ. అలాగే అందరూ తమతమ వృత్తు 

లకు వాడ్ పరికరాల్ని కూడా పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా రైతులు తమ 

గాదుల్లో వినాయకవితిమను పెట్టిపూజిస్తారు ధాన్యవృర్ధిక్ సం. 

గా9మాల్లో ఉత్సా మావంతులు విరాళాలుపోగుచేసి ఒకచోట పందిరి 

వేసి గణపతినినిలిపి తొమ్మిదిరోజులు పూజలు సలుపుతూ ఉత్సవాలు 

చేస్తారు ఆరో జుల్లో ప౦తిరోజూ ఒకనాటకమో, నృత్యమో, పురాణమో 

హరక్రధో బురృకధో ఏదోఒకటి పెట్టేవారు. ఆలాగ వేలాదికళాకారులకు భిక్ష 
పెట్టేవాడు వినాయకుడు. (ఇప్పుడు 18 ఎం.ఎం. సినిమాలు వీనిస్థావంలో 
కొచ్చి కళాకారుల కడుపుకొట్టినాయము కోండి). ఆఖరురోజున మేళతాళాలతో 

గణపతిని ఊరంతా ఊరేగించి దగ్గరగల నదిలోనో, కాలువలోనో నిమజ్ఞ 

నంచేసి ఆ మరుసటిరోజు పేదసాదీలకు అన్న దానరి చేసేవారు. 

ఈ పూజకువాడే ఆకులకూ, ఫలములకూ వై ద్యరీత్యా మంచి పా? 

ముఖ్యముంది, మారేడుఫలము రసము. (మాదీఫలరసాయనం) పైత్య 

హారి. నేరేడుఆకులు ఎండ బెట్టీ కాల్చి నబూడిద కాలినబొబ్బ లమోదరా స్తే 

యిట్టే మాడిపోతాయి. ఉ త్తరేణిపుల్లతో పండ్లు తోముకుంటే దంతవ్యా 

ధులు రావు. 
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నాగుల చని తి 

జానపదులు విశ్లేషపా 9ముఖకమిచ్చే చవి®ి మరొకటుంది. అక్ర 
నాగులచవితి. ఇది దీపావళివెళ్ళిన నాలుగవరోజునపస్తుంది. ఈరోజు 

ఆడా మగా బిడ్డలతో సహా అందరూ ఉదయమే స్నానంచేసి పాముపుట్ట 

లున్న చోటికీపె ళ్ళి ఆ పుట్ట కలుగుల్లో పాలుపోసి ,. కోడిగుడ్లు వేసి, బురగీ 

గుంజు త్రేగముక్కలు, చలిమిడి, చిమ్మిలి "నై వేద్యం పెట్టి పసుపు, 
-కుంకుమ్క. అక్షతలతో పూజిస్తారు, 

దిగుదిగు నాగన్న దివ్య సుందరి నాగ 

. నాగా దిగరా నాయన్నా దిగరా శేషా దిగరాి? 

అంటూ పాటలతో మంగళ హారతులిస్తారు. 

* “నాగరాజునుపూజించి వనితలిట్లు మొక్కు తారు, నా గేందు9డా!, 

ఫణీందు9డా! మావాళ్ళు చీకట వాకట తిరుగుతారు. నడుమ తొక్కిశే 
నావాళ్ళనుకో. వడగక్యొక్కితే 'పారిపో” అని. ముఖ్యంగా రైతులూ, 

కూలీలూ రాతి9ంబవళ్ళు పొలాల్లో శిరుగుతుంటారుగదా! ఇలా పూజిస్తే 
అవి కనికరించి కరవవని నమ్మకం. నాగేంద్రుడు దేవుడుగా మనకు 
ఎన్నో జానవదకధలున్నాయి. ఈ భూభారాన్ని మోస్తున్నది ఆదిశే 
మడనీ, మహావిస్థువు పాన్ను నాగరాజేఅని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. 

చరితరీత్యాచూసే ఆడినుండీ మానవుడు నాగుపామును దేవతగా ఆరా 
ధించీనట్లు ఆనాటి శిలలపై చెక్కిన శిల్వాలద్వారా తెలుపోంది, 

కొందరు గోడా9ళ్ళు పిల్లలకోసం, ఈరోజున నాగులకోకలని ఒకరకం 

.చీరలుభరిస్రారు,. కొందరు. “నూరుబిందెలనీళ్ళతో అభిషేకిస్తారు పుట్టని, 
i *(పాముగోని "పె పైకొచ్చి: ౦దా అంతేసంగతులనుకోండి. కొందరు నాగరాజు 

"మీది భక్తి క్తి కొద్దీ పిల్లలకు నాగులునాగమయ్య, నాగయ్య, నాగమ్మ, నాగ 
రాజు, సాగన్న అనీ పేర్లు పెట్టుకుంటారు. చెముడున్నవాళ్ళు మొక్కుకుని 
యా నాగపూజబే స్తే సి చెముడు పోతుందట, 

ఇంతకీ వె వై ద్యరీత్యా సర్పగరళం చాలా విలువయినది, ఒక్టోసోరి 

పోయే “పారా న్ని కూడా నిలబెడుతుంది, అంచువల్ల నాగువాముల్ని 

శ్ ఆంధు9లచరిత ల సంస్కృతి, పు. 59 

ఆచార్య ఖండవల్లి లక్ష్మి నిరంజనంగారు. 
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ఈ నాగులచవితినిగూక్వి శ్రీనాధుని శివరాతిరి మహాత్మ్యలోలో 
అటి యిలా సిం మబటింది. 

“చలి ప్రవేశించు నాగులచవితి నాడు” అని _ 

బుుషి పం చవి 

వినాయకచవితి మరుసటిరోజు పంచమి బుషిపంచమి, వల్లెలలో 
ప్రులు ఈరోజు నోములుపడతారు. నోములు తీర్చు కుంటారు. పేరంటం, 
వారాణీ యిందు పుత్యేకతలు. బాగవ్యాణ వె శు కుటుంబాలలో సవ లో SS a సు, నం 
బుషులను వితవంల పప వవిధమ 
కొన్ని సెలఅలముందుగనే యూ వితము సంకల్ప్ సారు. సపబుషులకు 

pen...) 

ఇషమెన ఫలపుష్ప శాఖపు. లతో ౫ చేదాం పెడతారు, 
రుదు ల 

సుబ్బారాయు డుషష్టై 

సుబ్రిహ్మణ్యేశ్వరుని జానవదులు మబ్బారాయుడు అని పిలుసారు. 
_ ఇదికూడా నాగపూజే. కాని యిది ఆలయంలో ప్రతిమను పూజించడం. 
సాధారణంగా పతి మూడు నాలుగు గాగీమాలకూ ఈ గుడి ఉంటుంది, 
ఈరోజుఉదయం స్నానాలువేసి అవూరిజనం, పొరుగూరి జనాలూకూడా 
వచ్చి గుడి బయట అమ్మే పూవులు, వగడలు (వెండివి) కొని, అరటివళ్ళూ 
వానితోపాటు దక్షిణగా డబ్బులూ స్వామిపళ్శ్ళింలో వేసి నమస్మరిలచి 
పశిసాదం తీసుకుని, వీకభు క్రంతో ఉపవసిస్తారు. ఆదేవాలయం ముందు 
అనేక విధాలయిన పళ్య్ళదుకాణాలు ముఖ్యంగా ఖర్జూరం దుకాణాలు 
హెచ్చు గ్రా వుంటాయి. 

ఆరాతి భోగంమేళం, జేండా, సన్నాయిమేళం, రాండోలు మేళం, 
వీరణాలు, కాగడాలు కళ్ళు మిరుమిట్లుగొలిపే బాణాసంచాకాల్పు లతో 
దేవుని ఊరేగింపు వై భవంగా జరిపేవారు. మలిరో జురాశి9, "మూడవ 
రోజు రాత్రి గొల్లకలాపం, భామాకలాపం వంటి యక్షగాన. వ9దర్శనలు 
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ఉండేవి. ఈ షష్టిసంబరాలు ఆరీ జుల్లో 5 ఆరా ధనాభావంతో చేసినా గొప్ప 

వేడుకగావుండేవి. అందుకే “సు సుబ్బారాయ యుడు పెళ్ళి చూసీవదాం 
(త 

రండి” అనేది పిల్లలపా ట్లో పెద్దగా చోటుచేసుకుంది. 

ఈ షష్టి ఉత్చవాలకు బిక్కవోలు, మహేందివాడ, పందలపాక్ర, 

కొంకుదురు, సంగం, రాగంపేట్క, దివిలిదగ్గర సుబ్బారాయుడుపేట, 
మల్లాందగ్గర సుబ్బారాయుడు పేట, గొల్లపో9లుదగ్గర తాడిప ర్తి చేబోలు 
దగ్గర మల్లవరం, గొల్లపాలెందగ్గర _గొరి9ిపూడి ఈండిపాలెం 

గా9మాలు పిసిద్ది 
(శ 

రధసపమి 

ఇది విత్యేకించి స్రీలకు సంబంధించినది. మాఘబహుళస ప్రమి 

రోజున వస్తుంది, ఇది సూర్యారాధనకుద్దే శింప బడిన కార్యక9మం. స్త్రీలు 

ఉదయమే నెత్తిమీద తెల్లజిల్లేడాకు పెట్టుకుని దానిపై రేగువండు పెట్టి 

దానిపై చెంబుతో నీళ్ళుపో సుకులటూ శిరస్నా నంచేసి ఏరుపిడకలతో అవు 

పేడ గోడను చరవకుండా, వేసినపేడకడి వేసినట్టెితిసి ఎండ వెడతారు, 

ఇదే ఏరుపిడక.) దాలివేసి సి (దాలిఅంటే పిడకల్ని పాయ్యి లేకుండా బయట 

గుండ9ంగా పేర్చడం) దానికి అగ్ని పుట్టించి, దానిమీద చెంబులో 

ఆవుపాలు పోసి హొంగిసారు. కంగు “హింగుకీ గుప్పెడు బియ్యం 

చొప్పున మూడుపొంగులలో వేసి “సీపాలు మెను వాంగిస్తున్నా 6౩ మా 

"సంసారం నువ్వు పొంగించు తండీ9” అంటూ పరమాన్నం వండుతారు, 

_ చిక్కుడుకాయలు చీపురుపుల్లలతో రధాలుగా గుచ్చి, దానిపై తమలపాకు 
పరచి దానిమీద ఆ పాయసంపోసి సూర్యభగవానునికి నై వేద్యం పెట్టి 
రథాలు సూర్యాభిమ ముఖంగా ఎండలో లాగుతారు, (దేహంమీద ఎండ 

పడడంకూడా ఆరోగ్యరీత్యా అవసరంకదా![) 

_ అయినా ఆదిలో పృకృతిశ క్తులన్నీ ఆాధ్యదై వాలే! జిల్తేడుప క్తి 

ఒత్త పాలలో అర్ధి, తలమీద తెగిన చోట పెట్టి రాస్తే నొప్పి తగ్గుతుందట, 

తెల్లజిల్లేడాకురసం చంటిబిడ్డలనొ ప్పు లకు గొన్న భవరం. శిగుకాయ “సీ చ్చి? 

విటమిస్ నిండుగా కలగిన ఫలం. 

రథన వ్ర ప్రమినిగురించి థ్రీనాధుడు శివరాతి9 మహాత్మ్యంలో “మెజయు 
వేసవి రధసప్త ప్రమీ దినముని అని. వాకాడు, 
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4. శాలల Ca 

బభసవి ౬ క శాం జీఎం టొ ళ్ వూ మ 
Mn చా ye కాది నా రల ఖా whem తు 

1) అ రగు క్ల న 4 ళీ ఈది షం Gale ఆటే డ్త జ్జ మ జతల షం ము ఈగ వా మ తుందా ల 

వ్ లా డు క ళ్ 
([్ లలమామడాడ్తలే భవే నరం 4 స re దబా ఇ 1] are, . ఖ్ శ 

వై క గా భ్ లు ట్ర్ wis షా mie డ ఛం Sew ఖ్ చ ఇ త ఉల 

షల ళో 
స అల fn 

శే ఇ ణ్ ew we 1 అన్ను మ ' జఅపష్మఎకాడ౧వరకూ అయిదుకొజులూ అద్యూతంగా చెసారు. 
| న 

wet 

“కస్తూరి రంగరంగా, 

నాయన్న కావేత్రిరంగరంగా? 

“అష్టమీ డఉనమందునా 

కృ బ్ఞావతారుడై జన్మించెను” 

|, 

శాావణబహుళఅష్టమి శ్రీకృష్ణుని జన్మదినం. ఇదే కృష్ణాష్టమి. 
ళు 

కృష్ణుడు ద్వాపరయుగం అంతటినీ ప్రిభావితంచేసిన గొప్ప మహాత్ముడు. eR 

“పరితాాణాయ సాధూనాం, 

వినాశాయచ దుష్కృతాం 

ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ 

సంభవామి యుగే యుగేలో 

అనేది గీతావాక్యం. కంసాది రాక్షనులనుగూళల్చ, దురో 

దుర్మార్గులనుశిక్షించి ధర్శరాజువంటి సన్మార్గులకండ గా గలి చి ధర్మ సంస్థా 

పనవుం గావించినాడు. అందుకే అతడు దేవుడు, ఆదేవుడ పుట్టిన రోజు 

ప జ్లజనులకు పెద్దపండు గ. బాలకృష్ణ ఏడు. చిలిపి చేష్టలతొ గొల్ల 

తినీ అలరించాడు. గొల్లభామలు “పై నఉబ్దెలలో దాచుకున్న 

లోని పాలు, పెరుగు, వెన్న ఎగిరి అందుకొని తియ్యడం ఓ ముచ్చట. 
గొల్లకాంతలు యశో దదగ్గరకొచ్చి _ 

“యమ్మ నీకుమారుడు 
మా యిండ్లను పాలు పెలగు మననీడమ్మా 
పోయెద మెక్కడికయినను” 

అని ఫిర్యాదులు చేసేవారు. కోపంగాకాదు _ ముద్దుగా. ఆ ముద్చు 

చేష్టలు జ్ఞ ప్రికివచ్చేలా ఆరోజున గాగమాల్లో ఉఊట్లసంబరంచేస్తారు. ఉట్ల 

సరబరమంటే ఆసాయంకాలం వేళ రోడ్డుకిరువై న పులా కెండురాటలుపాతీ, 
దానికి కొబ్బరిఆకులుచుట్టి పైని రెంటినీకలుపేతూ అడ్డుగా మరొకరాట 
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కట్టీ దానికి మామిడాకుతో రణాలు అమరుస్తారు, ఉఊట్టిలో ఇండనుంచి, 

ఉట్టికి పొడు గాటిత్రాడు కట్టి, _పెరాటమీద అవతలవై పునుండి వేలాడేటట్టు 
చేసి, ఆవలిపై పు తాధడుచివరబట్టుకుని దూరం గానికిచి ఒకరు కిందికీ 

మీదికీ లాగుతుంటారు. ఒకగొల్ల బాలుడు దానికిం9ద అటూయిటూ తిరు 
గుతూ దానినందుకోవడానికి ప9యత్ని సాడు. తాడు పట్టుకున్న వారు 
ఊద్టీ అతనికి అందేలాదించుతూ అతనువరుగెత్తు కెళ్ళి పట్టుకోబో గా గభాల 
దాన్ని పై పెకి లాగేస్తుంటారు. ఇలా అతను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించే 
టవ్పుడు చిన్న పిల్లలు వెదురుబొంగుతో చేసిన పిచికారీగొట్టాలతో అతని పె 
నీళ్ళుకా డుతుంటారు. కొంతసేపటికి ఎలాగోలాగ అందేసుకు ంటాడు, 
(అలసిపోతే వాళ్ళే అందుకొనేలాగ వడులుతారనుకో డి), ఇక్కడ 
ఆతశు గొల్లకృష్ణుడు గానూ, ఆ పుట్టి వోని చిన్ని కుండ చల్ల కుండగానూ 

భావన. ఆకుండలో పెరుగు, వెండిరూ పాయలు వుండేవి, అవి అతనికి 
సత్కారమన్న మాట. ఇలా చిన్ని కృష్ణునికీ 9డ మళ్ళీ తమ కళ్ళముందు 
ప9త్య క్షం చేసుకుంటు న్న ఆనందం అవల్లీ చులది. 

అక వి చ 
శ్రీ రోeం ఇ ఐలు 

“సీతమ్మ పెళ్ళికూతురాయెనే మన 

రామయ్య పెళ్ళికొడు కాయెనే 

ఆనంద మాన౭దమాయెనే” _ 

అసలు సీతారాముల పెండ్లి తలంపే జానపదులకి పెద్ద పులకరింపు, 
నిజానికి సీతారాములు తెలుగువాశ్ళేమో అన్నంత గట్టిగా హత్తుకుపో 

యేరు తెలుగుహృదయాలలో, ఎక్కడి త్రేతాయుగం! ఎక్కడి కలి 

యుగం! నాడు దుష్టశిక్షణ క్రై పుట్టిన రాముడు కలియుగంలో తెలు 

గింటిబిడ్డలాగ తెలుగుప్రజలచే ఏటేటా వైభవంగా వివాహవేడుక జరి 

పెంచుకుంటున్నాడు, అనాడు చై త౦శుద్ధ నవమిరోజున వారి విక హం 

జరిగిందట. అదేరోజు ఆనందంతో ప9కిరామాలయంలో నూ జరిపిస్తారు 

సీతాకళ్యాణం వేదో క్తంగా, ఒక భార్యాభర్తలజంట పిట లమీదకూర్చు 6బీ 

పురోహితుడు వివాహంతంతు జరిపిసాడు. ఈపెళ్ళికి పంత్యేకించి ఏల 

కులపొడ్కి మిరియాలపొడి, కొత్తవెల్లం కలిపినపానకం, చలిమిడీ, 
. వడపప్పూ పృసాదం ప్రత్యేకత. 
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en ఇ గరం దాని ల 
గా అయి అ మాటో రాజు రలు వలా చూ క్ర కలు ఖో 

గుల # 

ta స wt జ బ్రా (a bien |! Ma అ జ oy age a శీ అ లీ & లు pa al నో = 

వు భి లా అం చు డి (రా వ జ TUE Pt నవమి అయ క | ఎట న వైస్ 

/ అ జ మగ # WME NHR ద rw న. ఈడ సగడ వెడి పడ్రపో డా భవా ఏడి9ఏ రాక నవి గంగా నాలువ నవా సరో నన ob 7 ఇ 

వ 3 వ్ క శ క స! 

ra అంటూ యాతంగా యువజంతలు వం, పదవే భదచా%దంి పాపి సటమాోి 
ss టి 

అంటూ వృద్ధులూ “అదిగో భదాందీ చ గౌతమి యిదుగోచూడండి అంటూ 
మే న్ా = ఉన ఆప్ ల | జ ననన ల్సి భి ఖ 

అం ఈగ అన నాళం Ol టి శ జ జట్లుగాకూడి భదాాచలంపెళ్ళి గ భవోపేతమన ఆ కళ్యాణంచూసి తమ 
జన ధన్యమెనట్లు మురిసిపోయేవారు. సీతారాముల పదముల సవ్వ జు 
జం ఖీ ఎన్ గ రెపు పవిలభ మైన ఆపందెశ అచల పుణగైం సంజె వాడించుకొడ్నా జుడెది 

వావ దంట Fs 
ము వ్. ఎంట దరు 

విజయుదశపవమి 

“మహిషాసుడ మర్దించి మహిళఖా, భలిగన్నర్ జూం వ్ వంటింటి 
లో 

అటి ఇ టె కుందెఖుకాద్ము సర్వశ_ స్వరూ పిజి అనేపడానికి సంకేతం దుర్గ్ మహిషా 

సురుసి సంహరించి విజయంపొందినరో జు అర్జునుడు భారతి యుద్దానికి 

విల్లంబులు అందుకున్న రోజు, ఈరోజు శమీవృక్షంనుండి అస్తా9లుతీఫి 

సంధించి భారత యుద్ధంలో విజ యుడయ్య్యాడు. అందుకే ఈ : దశమిః 

విజయదశమి అన్నాట. గా9మాల్లో యీరోజు మధ్యాహ్నం దుర్గాలయం 

వద్ద పురోహితుడు దేవీపరాణంచెబుతాడు. 

“శమీ శమయతే పాపం 

శమీ శత్యువినాళశనీ 

అర్జునస్య ధనుర్భారీ 

రామస్య ప్రియదర్శనీ. ౫” 

అనే శ్లోకం వా్రాయబడ్డ చీటీని తీసికొని వతిజక్కరూ జమ్మిచెట్టు 

కొమ్మలకు గూచ్చుతారు. ఇధి ఆశ్వ యుజతద్ధదశమిరో జు, డినికి 

ముందు పొడ్యమినా టీనుండి శరన్న వరాతు9లు “పారరంభం. ఇవే 

దసరాలు. 

ఈరోజుల్లో బడిపిల్లలు గిలకలబద్దలు చేతవట్టుకుని ఉపాధ్యాయు 

తో కలిసి ఊరంతా తిరుగుతూ ఆయావిద్యార్దుల యిళ్ళకువెళ్ళి _ 
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“ఏీదయా మీదయా మామీదలేదు 

ఇంత సేపుంచుటా యిది మీకుతగునా 

ఆకళ్ళతోటి మీ వాకిళ్ళలోనా 

ఉంచుటా యిదిమీకు ధర్మంబుకాదు 

రేపురా మాపురా మళ్ళిరమ్మనక 

యీమారు వచ్చి తే యిప్పింతుమనక 

యిరుగు హిరుగులవారు యిసారుపొమ్ము 

గొప్పగా చూడండి తప్పకనుమీరు 

పావలాబేడయితే పబ్దేదిలేదు. 

అర్థరూపాయిస్తె అంటేదిలేదు 

ముప్పావలాయిస్తె ముబ్దే దిలేదు 

“అయ్యవారికి చాలు అయిదు వరహాలు 

పిల్లవాళ్ళకు చాలు పప్పు బెల్లాలు” 

జయాభిజయభవా, దిగ్వి జంయాభ న.” 

అంటూ దసరాపాటలుపొడుతూ పొటఅనంతరం గిలకలలో పువ్వులు, 

బుక్కా దట్టించి అందరూ ఒక్కసారిగా కొడుతుంటే చూడముచ్చటగా 

ఉంటుంది, ఆయింటివారు సాదరంగా పిల్లలకు పప్పు బెల్లాలు పెట్టి 

(బొటానీలు, బోడశనగలు, మరమరాలు, కొబ్బరిముక్కలు వగైరా 

బెల్లంకలిపెనవి), ఉపాధ్యాయులకు అయిదో పదోరూపాయలు యిచ్చి 

సత్కరించేవారు, (ఆరోజుల్లో ఉపాధ్యాయుఅకు అదే బోనస్సు*) 

ఈ దసరారోజుల్నే దేవీనవరాతు)9లంటారు. _గా9మస్థులు తమలో 

తాము చందాలు వేసికొని యీ తొమ్మిదిరో జులూ అమ్మ వారికే పూజలు జరి 

పిస్తూ రాతు9లు వినోదకార్యకంమాలు (డిసో్యడ్యాన్ఫులు, కిబెరాడ్యా 

న్ఫులులాంటివికావు. భక్షిప్రిదమైనవి జరిపిస్తూ ఊరంతటికీ పండు ' 

గుగా చేసేవారు, . | 

'ఆఖరిరోజున దేవీనినిలిపిన పీఠంఎ త్తేసి ఊరేగింపుగా తీసికెళ్ళి జల 

నిమజ్జ్ఞనంచేసి మిగిలినడబ్బుతో పేదసాదలకు సంతర్పణచేసేవారు, 

(ఇప్పుడీ ఉత్సవాలునడవడం కొందరికి వ్యాపారంగా మారిందనుకోండి) 



గ ఇ oy క సయ అర్ శ జల x wm నో 3 

ఉపరాయిణ. సణ్యనాలంబా మహాప్పజ్యదనఎుపు  ధావితిం౬ 
గి 
అ సవల ల రం అభ జ అలి అల్ ల్ అటి “ ళ్ ననీ జ అ 
Pe వరు తుగపరపాడి, (చనచావు తాసు 6 ద ఇలా ఆడో 

/. ర! 

జట అనం అద జు. వి ఎ శ వటి . వ్ అట 
వస్తుంది) అంపశయ్య పై ఈ క బువరహ ఆడి యాన జా పృుతు్యుపిను 

Cen 
DIP పసరమవడించాడు ణి డక రా Bog రొజూ సరన అంజలా ఇ 

ఆరి అలఅబులులటచచాడు, Wows wets క్కు ఆం wie Bi త్ 

ఇడి మాఘవద్ద ఏకాడ3, అసలు ఏకావపలే పర్వదినాలు, ఉత్తరాయణ 
మ 

కాలంలో రావడంవల్ల యిది మంత పుణ్యదినం. ప్త పురుషులు ఈరొజు 
స్నానంచేసి, దవన జించి అన్న పానాలవిడిచి ఉపవస ంచి రాతల 

భజనలతో, దె దై వధ్యానంతో జాగరణ చేసేవారు. కొన్ని చోట్ల కల 

కూడా చేసాట.. గొల్లల మామిడా డలో యా తీర్ధం గొప్పగా ఉంటుంది, 

ఇలాంటిదే ముక్కొాటి “సకాద కూడా, 

చిల్మ్బ ద్వా దన్ 

డీనినే క్షీరాబ్టిద్వా దశి అంటారు. ఇది కా ర్రీకశుద్ధద్వా దశి. ఈరోజు 

జరిగేది ద్వాదశపారాయణం. ముందురోజు కా ర్రీకవీకాదశి రాతి జాగరణ 

చేసి యావగలు బొహ్మణులకు స్వయంపా కాలయిసారు. ఈ సాయం 

తృంజరిగేది లక్ష్మీ నారాయణపూజ. తులసికోటలో “విష్ణుతులసి (ఎజుపు 
కాండ: కలిగినది).  లస్త్మేతులస్ (తెల ప కాండమ్ కలిగినది) కఠపి 

పాతుతారు. దానిలో చెరుకుగడలు. కొమ్మలకొ గున్న ఉ సిరికొమ్మ కౌజు 

పకీక్కునే నిలుపుతారు, వైన కొబ్బ రఆకులపంద్ = వేపి దానిన్ బృం౭దా 

వనంగా ఆవాహనవచేసారు. తులసికోట దీపొరాధనచేసి (జానవదుల 

భాషలో తిల్లికిలె క్రి) ఆ తులసి మొక్కలకు పూజచేస్తారు. అటుకులూ, 

బెల్లమూ పూజానంతరం వంచే విసాదం. ఆ తులసి ముక్కలు రెంటిని 

పూజించడమంటే లక్ష్మీనారాయణులను పూజించడమన్న మాట. లక్త్మీనారా 

యణులు వర్షాకాలంలో యోగనిద9 వే నిమగ్ను లపు తారు. ఉఊక్తెనేకాదశి 

నాడు (ఈరోజుకు ముందురోజే) మల్ఫ్ళొ౭తారట, ఈవేంలు కోవడాన్ని 

నన్నెచోడుడు కుమవూరసంభవ:లే ఇలా అంటాడు _ 

“జలవాసలయిన హరిలక్ష్ములు 

వర్ష నిశావసానమున మెల్కని, 
కన్నులువిచ్చి చూచునట్టుల 

జల జోత్పలరుచులువెలసె శారద వేళన్” 
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కా దీకమాసంలో ద్వాదశినాడు ఊసికచెట్టుకిింద వనభో జనాలు ఆని 

కొన్ని చిన్న కుటుంబాలు జట్టులు జట్టులుగా ఊసిరిచెట్టున్న దిమ్మ లమీదికి 

వెళ్ళి భ_్లీశ9ద్దలతో అక్కడ లక్తీవారాయణులను పూజించి ఊసిరిచెట్టు 
కింద వంటలుచేసుకుని భోజనాలుజేస్తారు పుణ్యమని. (ఇప్పుడు వన 

. భోజనాలంటే ఉఊసిరిచెట్లుతోపనిలేదు. త్రాగడానికీ, పేకాడుకోవడానికీ 
అనుకూలంగా వుండాలం తే), 

ఉసిరికలోని విటమిన్ “సి” రక్రశుద్దికీ మేహశాంతికీ మందు, 

మహాశివరాత్రి 

“శివ శివ యన మేలు తుమ్మెదా 

శివ యంటేగె వినమేలు తుమ్మెదా” 

. ఇది శివపరంగా గొప్ప షర్వదినం, మాఘబహుళత9యో దశ 
నాడు వస్తుంది. ఈరోజున శివాలయాల్లో లక్షపతి9పూజిలూ, అభిషేకాలూ 
జరిపిస్తారు, రోజంతాఉపవాసముండి రాత్రంతా నిదృమల్క్కొని జాగరణ 
చేస్తె (పేకాటలాంటి వాటితో కాదు శంకరుడు గొప్ప పిణస్రంయి హౌడట, 
ఈరోజు శివప౦సాదం దొంగెలించితిన్నా పుణ్యవ కపొంప్తి కలుగుతుందని 
ఒక పురాణగాధజఉంది. జకచోరుదు ఒకరాకతి9 ఒకరి యింట్లో దొంగతనం 
చేసి పారిపోతుంటే రక్షకభటులు వెంబడిస్తుంటే జక శివాలయంలోదూరి 
దాక్కున్నాడట, అర్ధరాత్రి ఆకలివేసింది. ఆ చేకట్లా వెతుక్కుంటూ 
గర్భగుడిలోకివెళ్ళి దే వు ని కి వై వేద్యం పెట్టినఆరటిపంగు తీసుకుతిని 
కుద్బాధ తీర్చుకున్నాడు, ఆది శివరాతి9రో జు. తరువాత కొన్నాళ్ళకు 
అతను చచ్చి పోయేడు. యమభటులు వచ్చారు. వెంటనే శంకరుని 
కింకరులూ వచ్చారు. ఇతను దుర్మార్గుడు, దుష్టుడు, చోరుడు. ఇతను 
రావలసింది నరకలోకంలోకి అని యమభటులంటే, శీవరాతి9నాడు శివ 
సన్నిధిలో నిదుమేల్కొని వుండి శివవిసాదం తినడంవల్ల కై వల్యపాొప్తి 
వుంది అని కైలాసానికి శీనుకుపోయేరట శంకరునికింకరులు, ఇదీ దీని 
పా9శ స్యం, అందువల్ల. చాలాగా9మాల్లో జాగరణలతో, ప9సాదాలతో 
ఇది తీర్ధంలాచేస్తారు. ఈ తీర్థానికి. కోటిపల్లి, దాక్షారాన్కు కొంకుదురు, 
సామర్లకోట దగర భీమవరం . ప్రసిద్ధి, 
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నరకచతురరి 

ఆశ్వ యుజబహుళచత్తు ెర్జశిని నరకచతు కం అంబ నం సచ్యభాము 
నరకాసురుని సంహరించిన దినమిది. మహిళ అబలకాదు, సబల అనీ 
నిరూపిం చుకు న్నరోజు, ఆనందంతో అందమా అభ్యలగనస్నా నాలు చేస 
కూతుళ్ళనూ, క్రొ _్రఅల్లుళ్ళనూ రప్పించి షడగ%సోపితంగా భా జనాలు పెట్టి 
కొత్తబట్టలు పెట్టి సంకాంంతిలా సత్కరిసారు. 

. oar. 

దీపావళి 

మరుసటిరోజు దిపొవళీ అమావాస్య. లోకకంటకుడయిన నరకాసురుని 
మరణానికి ఆనందిస్తున్న ట్లు ఆరాతి మతాబాలూ, చిచ్చు బుడ్తూ , కాకర 
పువ్వొత్తులూ, టపాకాయల తారాజువ్వలూ కాల్చి వేుకేజరుస్పకం 
టారు, కొందరుపి ల్లలు బొగ్గు, ఉప్పు, కొబ్బరి కొట్టు కలిపి గుడ్డ కోచు 

ఉపహ్పొట్లాలుకట్టి "దానిలో" నిప్పులువేసి గిరగి రకి9ప్పు తుంటే చుట్టూ 
చకగింలా ముత్యాలురాలుతుంటే చూడ్డానికి బలేతవ మాషాగా ఊంటుందె. 
ఇనుముతో రోలులాగా, రోకలిలాగా “చిన్నని తయాటవేసి వానిని ఒక 
ఇనుపఊచకు ఇరువై పులాబిగి 6చి ఆరోలులో రోకబిదూేేలా అమరుస్తారు. 

ఆతరువాత పొటాష్, గంధకం కలిపి అది చితి చక్రీసి కోల లుకన్న 6= చేసి 
దానిలో ఆరోకలి చా ప్పి 6వి, రోకలి కిగిందకుండే డెటష్టు పళ్టకుని రాయ 

కొడితే *టప్”మని పేలుతుంది. పిల్లలకు అది ఆనందం. అర్య. తక్కువ, 

పూర్వం జానపదులలో పిల్లలు దీపావళికి 180ీరోజులు ముందునుంచే యిలా 
పెలుస్తుండేవారు. వాణాసంచా కౌల్బడంవల్ల హానికరమయిన కమి 
కీటకాదులు నశిస్తాయని ఆరోగ్యసూత్ర9ం. వితియింటా అరుగులమీద 
ప9మిదలలళ్ *నూ? పోసి పోటాపోటీగా దీపా పాలుపెలిగించి వీధులను 
దిపాలమయం చేసారు ఈ దీపాలకు పురుగులు చేరతాయి. ఈ పురు 
గులు బాణాసంచాలోని గంధకం, గూరేకారం పొగకు చచ్చి పోతాయి. 

సింహాసన ద్వాతి9ంశికలో దీపావళిని “దివా అపండుగి” అన్నారు, 

పోలాలమావాస్య 

అమావాస్యల్లో పిసిద్ధిగన్న శురోఅమావాన్య యిది, పోలి స్వర్షా 
నికెశ్ళినరో జు, కార్తీకమాసం చివ6రోజు, కార్రకమాసమంతా భక్తి 
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శ్రద్ధలతో తెల్లవారుజామున స్నానంచేసి డీపారాధనవేసి ఉపవసించిన 

వారికి బొందితో కె లాసంవస్తుందని కా ర్రీకపురాణంలో చెప్పబడింది, 

ఒకఅ తగారు కా ర్రికమాననుంతా ప్రతిరోజూ స్నానానికి కాలువకువెళ్ళ 

"దీపారాధన చేసివచ్చేది _ కాని కోడలిని రానిచ్చేదికాదట, (అమెకెక్కడ 

పుణ్యం వచ్చే స్తుందో అని*) కోడలు అ క్రగారువెళ్ళగానే యింటివద్దే 

స్నానంచేసి నిష్టతో దీపారాధనచేసి అ త్తగారికితెలి స్తే కోవ్నడుతుందని 

కనిపించకుండా “పీడతట్టమూత పెట్టేదట. రోజంతా మనసులో దైవాన్ని 

స్మ రిస్తూ ఉపవసించేది. ఆమె ప్పి్రె పోలమ్మ, చివరిరోజున ఈ అమా 

వాస్యనాడు దీపారాధన పూర్తి రికాగానే అత్తగారు యింటికి వచ్చెసరికి దేవ 

దూతలు పోలమ్మను పూలవి మానంలో ఎక్కించుకుని ఆకాశ మార్గాన స్వర్గా 

కి తీసుకెళుతున్నారట. అత్తగారు ఆశ్చర్యపోయింది. తనకురావల 

సింది ఆమెకొచ్చిందేమిటని! అందుకే వేమన్న గారన్నారు చి త్రతద్ధిలేని 

శివపూజలేలయా విశ్వదాభిరామ వినురవేమి” అని, 

కారకవూర్థిను 

కార్తీకంలో అన్ని రోజులూ దై వారాధనకు పుణ్యదిన ములే, చాలా 

మంది యీ నెలరోజులూ వేకువజామునేలేవి ఉషస్సుగడియలురా కుండౌ 

దగ్గరున్న కాలువలొస్నానంచేసి అరటిదొన్నెలలో అవునేతిలో ముంచిన 
వత్తులు వేసి పలిగించి కాలువలో వదలిపడతారు. 

ఆసంధ్య చీకట్లలో అవి చూస్తుంటే కాలువలో నక్షత్రాలు వయా 

ణిస్తున్న ట్లు కనులవిందుగా కనిపిసాయి. ఇండ్లదగ్గర స ౦దకాడ 

(సాయంసంధ్యకు జానపదులు వాడే పదం యిది) ఆకాశదిపాలు పెడ 

తారు, వాకిట్లో ఒకరాటకు పుల్లీకట్టి, దానిలోంచి ఒకత్యాడులాగి, ఆ 

తాడుకు ఒకచివర చుట్టూ చిన్న చిన్న చిల్లులుగల యి త్తడిబరిణలో ప్రమి 

ద పెట్టి దానిలోనూ?, వత్తులువేసి వెలిగించి త్రాడు రెండవచివరపట్టుకు 

లాగితే ఆ బరీణపై కీ రాటచివరికిపోతుంది, అక్కడ భరిణకన్నా లలో 

నుంచి మీనుకుమినుకుమంటూ వెలుతురుకనిపిస్తుంటే అదో చిన్న నక్షత) 

మండలంలా ఉంటుంది, ఈ భరిణనే ఆకాశేదిపమంటారు. ఇవన్నీ 

_ పుణ్యసంపాదన ప్రక్రియలలో భాగాలే. 
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ణు చో 

వుగా “డు నా స ర జటా టా” కాగ 

యని వం 

ఈ జ్య్వాలాతోరణానికిముందు పళ్లిజనులలో :0వకులు మరిచెట్టు 
ఊడలు తెచ్చి ఏపీధివారు ఆవీధిజట్టు గాఏర్పడి, ఒకవె స పు జఒకప్ధవారూ, 

రెండోపై పు మరోవీధివారూ లాగుతూ ఉంటారు. ఆ ఊడ ఏపైపుకు 
లాక్కూపోతే ఆవీధివారు గెలిచినట్టు, తోరణం వెలిగించేవరకూ గా రమా ల్లో 
బలప9దర్శనకు సంబంధించిన క లక్షేపంకీ9డ యిది, 

ఇలాగ ఈ ఇధులకు పుణ్యం, పుర షూర్థం ఆపొదంచి ఆయాకార్య 

క9మాలు నిర్వహింపజే సేవారు, కనిక పెక భ *పరంగానొ, చేదుక 
లా అలాటి 

పరం౭గానో అర్దాలుచెప్పినా ప౦కిడానివనుకా వైద్యం, ఆరోగ్యం, శుచి, 

శుభ9త, ఆవ్యాయత, నమువుతవంటి ఏదోఒక శాస్త్రీయభావన యిమిడి 

వుంటుంది. శాస్రసత్యాన్ని పంత్యక్షంగా చెబితే సామాన్యుడు స్పందిం 

చకపోవచ్చు. అతనినాడికి సరివడినరికిలో యిలా పరోక్షంగా ఆచరింప 

చెయ్యడం వీనిపరమార్థం, ఇదే కాంతాసమ్మితోవదేశమంబే. 
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ఉఆపస౦0హారం 

ఆంధజాలియసంస్కృతికి ఈ జానపద కళలు, క్రీడల, చేదుకలు 
సిన దోహదం గణనీయం. ఇందులో చెప్పబడినవన్న్ గోవా వంస్మ 

లోని కళాకారులు ప్రదర్శ ంచినవో లేక ఇతర వారంత కళాకాటలు ప గోదా 
వరిసేమలో ప౦9దర్శింపబడినవో మాత3మే, 

విద్యాలయాలులేని ఒకనాడు ఈ జానపదకళీలే విజ్ఞానవృదాయిను 
లుగా థాసిల్లాయి. అక్షరజ్ఞానం లేకున్నా, విచక్షణాజ్ఞానాన్న్ కలిగిం 
చాయి. నీకి, నియమం, సదాచారం, సద్భావం వో9దిచేసి కలతలూ 

కలహాలూలరేని వా _స్తవజగత్తులో నివశింపచేశాయి. ఆచారవ్యవహారాల 
పేరుతో ఉత్తమరితుల్ని ఊద్యోధించాయి, నాటి కీరిడలు, వేడుకలు 
ఖర్చులేకుండా మానవుని మానసిక్కశారీరక వికాసానిక్కి వినోదానికి ఎంతో 
_దోహదంచేశాయి.. పేరుకు కులమకాలున్నా వేతలలో దానికిఅతీతంగానడీ 
పించి సొమరన్యజీవన 'కాముకాలయ్యాయి. విషయపరిజ్ఞానం వ్యవ 
హారరీతి సుగమరితిలో శళిరంలోని అణువణువ్వకూ అందించి మనిషి 
పుట్టుకనుండి చావువరకూ జీవితాన్ని తీర్మి ిద్దాయి, “అనందో బ్రహ్మ” 
అనేది మూలసూత9ంగా యివన్నీ అల్ల బడ్డాయి. అందుకే ఆ రోజుల్లో 
చిదానందంగా బితకగలిగా రు. ఉన్నంతలో తృ పిపడి శలిగినంలలో 
పృక్కబానికిపెట్టి ఆనందించారు. “కర్యణ్యే వాధికారస్తే, మాథలేషు 
కదాచన” అన్న గీతాకారుని వాక్యాగికి అనుసరణగా “గాలిలో దివం పెట్టి 
దేవుడా! నీదేభారం” అనకుండా తనవంతు కర్తవ్యం తనునిర్వ రించి, 
చై తన్యవంతమైన సమాజాన్ని సృష్టించుకొని బితికిజన్న కాలాన్ని బం 
గారు మయంచేసుకొని, తానింతకిని, పరులకింతపెట్టి ఆదర్శ గా 
భాసించగలిగారు. 

కాలగమనంలో వీరిఅభికుళులూ, అభరణ్యూ అనాగరికంగా భావిం 
చబడ్డాయి _ ఆచారాలు మూఢాచారాలని నిరసింనబడ్డాయి. దానితో ఈ 
కళలుకూడా నీరసవడ్డాయి. ఇలా యీ జానవదసంపద తీవ తిరస్కారా 
నికి గురికావడంతో వారిజ _శ్తమవద్ధతులుకూడా కతెరమరుగుకుపోయాయి 
దేనిలోనైనా మంచి చెడ్డలు సహజం, అందులో చెడ్డనువదిలేసి మంచినీ 
గ్రహించడం ఊత్తమ లక్షణం. అంతేగాని వీవోకొన్ని లోపొలుచూపి ... 
అవ్యవస్థనే సమూలంగా నాశనంచేయడం సంస్కృతిక్సీ సమాజ అభ్యు... 
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mem pe ఎ క . 5 న్నక్కీ గొడలిపెటు. “పాత్రరోత్త, క్) త్తవింతొ ధోరణి పీజలడం (యి టి అటి 

కోచ చనీయలఈ. మన సంస్కృ తిలోగి రు విజ్ఞానాన్ని, విన్ దాన్ని ఏకాలాని చె 
చెం 

నా ఎవరిదయినా మనం వినిణూగించుకౌని లబ్దీ పొందడం వి జ్ఞైత, 
డబ్బాపాలు రుచిమరిగి తట్లవాలను ద్వేషించడం బిడ్డకు శేంష్టంకాదు. 
చెట్టునుకాసినపండ "కంటే ఆరోగ్యంకావు వండుకున్న పదార్ధాలు. కాబట్టి 
మన సంస్కృ తిపసాడి౭చిన సహజవిజ్ఞాననిధుల్ని భూస్టాపితంచేసుకుంటే 
అది జాతికే నష్టం. ఆలస్యంగానయినా ఈ సంగతిగూహించిన విశ్వ 
విద్యాలయాలు, మెధావులు ఇప్పు డు జానపద సంపదపై దృష్టి 

ల్ సారించి పకిశోధనకు పూనుకొనడం, పురికొల్పడం వభపరిణామం, 

ఈ కళావిజృంభణతో దళంలో సాంస్కృ తికవిన్ల వంవచ్చి నాగరి 
తపేరుతో కృతి9మ వాతావరణంలో, యాంతి9కజీవితంతో మనిషిపట్ల 
హి మమతానురాగాల్ని పే)మాభిమానాల్ని కోల్పోయి, 

నై నై తికవిలువలు పడిపోయి, పతనమౌతున్న సమాజానికి “తాసైవరో”? 
తెలిపి పూర్వ వు జాన్న త్యానికి పూఅబాటవేస్తుందని ఆశిద్దాం, “తాసేవరో? 
తెలుసుకొనడానికి అతని సంస్కృతిని కళ్ళేదుటబెట్టటమే ఈ పరిశోధన 
లక్ష్యం, 

అలీ 
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గంధాలు ఇ 

“నాట్యకళ” ఫిబ్రవరి - మార్చ్ 

ఆంధు? ల జానపద విజ్ఞానము _ 

విజ్ఞాన సర్వస్వము ఎ సంస్కృతి 

ఆంధ) వాజ్మయ చరిత 

1970 సంచిక, 

డా.ఆర్.వియస్, 

అంధుల చరిత9 ఆ సంస్కృతి. - ఆచార్య ఖండవిళ్లి 

సుందరంగాదు 

న్ అచ్మేదిరంజ 
నంగారు, 

_ ఆచార్య దివాకర్ల ఎంకటావ 

ధానిగారు, 

జానపద గేయసాహిత్య వ్యాసావళి _ నేదునూరి గంగాధరంగారు, 
జానపదగేయాలు _ సాంఘికచరిత)_ డా. బిరుదు రామరాజుగారు. 

నాట్య శాస్త్రము అనువాదము -డౌ, పోణంగి శ్రీరామ. అప్పా 

రావుగారు. 

కళాకారుడు _ సమాజము. వ్యాసం _ శ్రీ మారేమళ్ళ నాగేశ్వరరావు 

కావ్యాఅంకార సంగ్రహము ' 

చలం _ కళ 

భారతీయ జానపద నృత్యాలు 

జానపద కళాసంపద 

రూపకళ 

చలం సాహ్రిత్యావలోకనం 

తెలుగు జానవద గేయగాధలు 
తెలుగుసామెతలు _ జనజీవనం 

ఆంధు9ల సొంఘిక చరిత) 

యక్షగానాలు 

తెలుగు హలికధా సర్వస్వం... . 

గారు, 

_ రామరాజ భూషణుడు, 
- థీ గుడిపాటి వెంకటచఅంగ్లారు . 

- ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప 

గారు. 

- విద్వాన్ సహదేవ సూర్యవరికా 
శరావుగారుం 

_ శ్రీమతి యస్, యన్. లక్షి. 
_ డౌ-నాయని కృష్ణకుమారిగారు 
= రం చిం నరసింహారెడ్డిగా తుం ( 

_ థ్రీ సురవరం వశావరెడ్డి . 
గారు 

_ జాతీయాచార్య డాం 

' జోగారావుగారు. 

యస్, వి 0 

=. ఆచార్య శ్రూమాదీ దొణప్ప. 
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21. ఆంధ వాగేయకార చరితీవు _ శ్రీ బాలాంతిపు రజనీకాంత 
రావుగారు, 

భ్, కీండాభిరామం ల 
ఓలి. తెలుగునాటక వికాసం డౌ పి, యస్, అర్, అప్పా 

రావుగారు, 24 ఫీమేశ్వర పురాణం - శ్రీనాధుడు బిల్, సత్యహరిశ్చ ంద్బీయ పు _ నాటకం _ శ్రీ బలిజేవ లి ని అక్షి కాంతం 
గారు... నర చింతామణి నాటకం _ట్రీ క కాళ్ళకూరి నారాయణ .. రావుగారు న గయోపాఖ్యానం నాటకం - కళావిపూర్ణ శ్రీ చిలకమ రి 

న లఅక్ష్మినరసింహంగారు, ని. పొండవోద్యోగ విజయములు - తిరుపతి వెంకటకవ్లలు, నాటకం _ 
వలీ రంగనాధరామాయణం _ గోన బుద్దారెడ్డిగారు - 80, సమాలోచన ఎది. 1506 న. 81. శీకాళహ _స్టి మహాత్మ్యము - ధూర్జటి లిక, కిడలు = i - శ్రీమతి ఊటుకూరి అక్షి కాంత. . | మ్మగారు . 39. శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం " - తిక్కన 

విరాట వరం గా న ల4 కుమారసంభవం.  _ . _ నన్నె చోడుడు పఫ్, వాత్సాయన కాముసూత్రాంలు అ 
క సింహాసన ద్వాతిరింశిక ౨ - కొరవి గోవరాజు 37. భోజరాజీయము _ లర. ఊత్తర హరివంశం నాచన సోమనాధుడు _ 890. . మహో ప్రస్థానం శ్రీశ్రీ = 40, లోకో క్రి ముకావళి - విద్వాన్ & పి, కృష్ణమూర్తి రిగారు 41, కూచిపూడి యక్ష గానపాహిత్యము = డౌ చింతా రామీనాధైగారు. 'సంప9దాయము, ప్రయోగము . 45 అభినయం - £68 29, డిశంబరు 1980. సంచిక 48 వంచకళ్యాణి _ ఎ. డౌ, యనస్.వి. జోగారొవుగారు ఈ తొలకరి 3 = కౌటూరి, _ పింగళ ట్ మరంగమవాక్యం | _ తెనాలి రామకృష్ణ ముడు .. క. గణవతి. మ”... = చిలకమర్తి లక్షీ నరసిం 

గారు, 




